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  ؼـؼ ؼاـٕ...

قؼ  زٞٙ ضبكظ، ٠ً ؼـ َٗستي كفيبؼ ٗيي 

 ٗـبٙ ـا... آٙ پيف

 ؼيفثبق

 

 

 اٗب ؼـؼ ٝ قغ٘ي ٠ً ٛبضي اق ٗفؼ ٘بؼي.ؼـؼي، ؼـٗبٛي ؼاـؼ ٝ ١ف قغ٘ي، ؾ ١ف

 ؼـٗبٙ است.  ١بي ؼٛيب ثبضؽ، ثي ضؽٙ اق ٌٛجت  اٛؽيط٠ ٝ آُبٟ  ُستفش

 

ٖ   ٗيي ن ي١بي ػ٘ ؼزبـ قغٖـا  غفاضؽ ٝ ـٝش ايٚ ؼـؼ، ٗـك ـا ٗي  ١يبيي   ًٜيؽ. قغي

غكؼ، آـاٗص ـا ـثٞؼٟ  ٠ٌ ث٠ ؼـٝٙ ٗي٠ تب ػ٘ن خبٙ ـيط٠ ًفؼٟ ٝ ١٘سٜبٛآقاـؼ١ٜؽٟ ً

اٛسبٙ ؼـ غٞؼ كفٝ ـكت٠  ،سبقؼ. ؼـ ايٚ قٗبٙ ٛيستي ٗطٌٞى ٗي ٝ   ١ستيـا ث٠ آؼٗي ٝ 

ًٜيؽ. زيفى ٝ    قؼاييي ٗيي   سَِٖآُب١ي، ضفٝع ث٠   ؼاٛص ٝ ُٗؼؿْ   ثف اثف ُستفشِ ،ٝ ـٝش

ضيٞؼ ٝ زٜيبٙ    ٗيي  ـيكسيف  اش،  ١بي ٛػفاضييؽٟ  ١بي قغٖ ـٝق٠ٛ اق ؽثٞي خ٢ًْثبكبت ث

ٝخيٞؼش   ثٜيؽ  ، ثٜؽثبـ غبـاٛؽٙ ٠ً ثب ١فسٞقؼ  ١ب ٗي ؼاـ ايٚ قغٖ ١بي ٗتٞـٕ ٝ آة ٓج٠

٘ح، تف اق سفقبٛي ثؽغيٖ ٝ قبػٞٛي س ؼـؼي سػت ت٠ٌ ضؽٟ ٝ ُفكتبـ ؼـ زِٜبِّ   ت٠ٌ

ّ    ١ر ٗفي١ب ١ ٚ قغٖياؽ. ًَٜ ُٜؽؼ ٝ خبٙ ٗي ؼـ غلب ٗي ١يب   ٘يي ٛيؽاـؼ ٝ آؼٗيي ـا سيب

 ....ًٜؽ يًص ٗ قخف ُٞـ،كفٝ ـكتٚ ؼـ  پيص اق
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ٖ   ٠ً  آٙص اق پي- ٔي قٝؼيغ ٗٚ ٗيفؼ   ٚايي ؼزيبـ   -ثتٞاٖٛ قٛيؽُي ـا ٓ٘يک ًيٜ

ٕ  ُطيٞؼ  ٖ سفي١ب قغٖ آـإ  ٕ. آـإًبـي ضؽ ي١ب قغٖايٚ  ؼـؼٛبى ٝ ٞ   ٝ ًيف ، ١يبي ثيؽث

ثف آُب١ي ٝ   ٝ ثفاي ظلفٜٗؽيِ خ٢ْ ٌٛجت اق اػ٘بم آٙ سفاقيف ضؽٛؽزفى ٝ ١٘فاٟ ثب  

١٘ٞاـٟ ؼـ ١بي ؼ١طتٜبًي ٠ً  ًفٕ .ًفؼٛؽضبٙ ـا تيك  ١بي ، ؼٛؽاٙ«ًطتِٚ ٗٚ ؼـ ٗٚ»

سيفُفٕ   ًي٠ -ضبٙ  ١بي ؼٛؽاٙغفذ  غفذ آٝـ زٜؽش غؽايغٞـٛؽ ٝ  إ ّٝٝ ٗي خ٘د٠٘

ًٜيؽ. اييٚ    ٗٚ ـا ؼزبـ تطٞيص ٝ تٜص ٗيي  -ٗـكٕ ١ستٜؽ غبًستفي ي تٞؼٟ ؽٙيخٞ

سبيؽ ٝ  پيسؽ ٠ً ـٝضٖ ـا ٗي ِبٟ ٗٚ ٗيٝ اكٌبـ ٗكغفف زٜبٙ ؼـ ُيد غؽا١بي ٗكاضٖ

 ١٘سيٞٙ ؿيؽ٣  -إ ـا  ٛؼفٟثب ؼـؼ ٝ اضي ٝ ٗػيجت، بـ ياغت ثيتفاضؽ.  ١بيٖ ـا ٗي اٛؽيط٠

ٖ ٝ ثبـ١ب ًَٜ ضؽٟ، خبٙ ٗي غل٠ ت ؼاؼٟ ٝ اق ضؽت كطبـِ ايٚ كفيبؼ هٞـ -ػلٞٛي زفًيٜي

 ٗيفٕ. ؼـ غٞؼ ٗي

١بي آؿطت٠ ثي٠ غيٞٙ اييٚ     ضؽٙ الثالي ؼٛؽاٙ ثٔؼيؽٟ ث٠  ٗطٌٕٞ اق ثؽٝ تٞٓؽ ٗٚ 

ت ضٞٗي ثٞؼ ٠ً ثفايٖ ٛٞضت٠ ثٞؼٛؽ ٝ ٗٚ ايٚ سفٛٞض .١بي َٓكِج ثٞؼٕ اكٌبـ ًَفي٠ ٝ ًفٕ

  اغتيبـي ؼـ پؿيفكتٚ يب ٛپؿيفكتٚ آٙ ٛؽاضتٖ...

ًفؼٕ.  ـٝش ـضؽ ٗي ًٞؼًي ٗٚ ؼـ غبٗٞضي ٝ سفُيد٠ ُؿضت. ثسبٙ خسؽي ثي

ثب ؼيؽٙ سيفٝـ ٝ  ٝ ـٝق١ب  ضؽٕ پفيطبٙ ٗي ،١ب ثبقي ُفث٠ غؽاي ػطن١ب ثب ضٜيؽٙ  ضت

ٕ  ٚ ثبقيِٞضيُطتٖ. ٗٚ ثب اي ضبؼي ًٞؼًبٙ ضيفاٙ ٗي قييفا   ،١بي ًٞؼًب٠ٛ ثيِب٠ٛ ثيٞؼ

إ  ػٞضيي ًيفؼ. ت٢ٜيب ؼٓ   ـٝش ٗيٚ ـا اـؾيب ٛ٘يي   ١بي پيٞذ ٝ اض٘وبٛي٠    ١فُك ايٚ ضبؼي

 ًٖ ـاٟ غٞؼ ـا ؼـ ٗيبٙ ١٘يٚ ًبؿؿ١بي كفسٞؼٟ، پيؽا ًفؼٕ:  ١بيٖ ثٞؼ ٝ ًٖ ًتبة

ٙ   ٗسيبكف "ث٠ ٗيبٟ سيلف ًيفؼٕ ٝ ١٘سيلف      "ٝـٙ  لّٝ"١٘فاٟ  ١يبي   ؼـ ـٝؼٟ "قٗيب

ثيفاي اضييبي اٛسيبٛيت، ؼـ ؼّ     "ضيٞايتكـ   آٓجيفت "پيبي   ثي٠  ١ؿيٖ ضيؽٕ. پيب    "ـيعتب"

ْ "ثي٠ ـا١ٜ٘يبيي    "ؼاٛت٠"ؼست   ؼـ  ١بي آكفيوب سٌٜي ُكيؽٕ ٝ ؼست خِْٜ ، "ٝيفليي

 "ٖػ٘ٞ تي "١٘فاٟ ثب  ُطتٖ ٝ  "ٗسع"، "ًبكٌب"ؼـ ٛٞـؼيؽٕ. ؼـ ًٜبـ ث٢طت ٝ ؼٝقظ ـا 



ًي٠ ثيب    ١يب، ١ِٜيبٗي   غفييؽٕ. زي٠ ضيت   ١بي ؼـؼٛبى ـا ث٠ خيبٙ   ثفاي آقاؼي، ضٌٜد٠

ٗيبٙ ثي٠ ـٝي    ًفؼٟي قُٗػت ٝ هيٞق  ستٚ ثٞؼيٖ، ٛب٢ُبٙ اق سبي٠ٗطـّٞ ُفي "١ؽايت"

 قؼٟ ضؽٟ ٝ ثف غٞؼ ٓفقيؽيٖ...  ؼيٞاـ ٝضطت

 ضؽ... قٛؽُي ٗٚ ؼـ غبٗٞضي ٝ اٛكٝا سپفي ٗي

 ؛اق ؼـؼ١ب ثٞؼسٌٞتٖ كفيبؼي 

 ... ًطيؽٟ ٝ ٗـكٕ هجفستبٛي اق اكٌبـ ٗفيؽ ٝ ـٛح

ًفؼٕ. قييفا   تفسيؽٕ. ضتي اق آٙ استوجبّ ٗي ٗٚ ث٠ قفق ٝضطتٜبًي اق ٗفٍ ٛ٘ي

ٕ ي يك١بيز ٠ث اٛؽيطيؽٙثفاي  ًٞضصؼـ ضبّ  ٞست٠يپ.  ١فُك قٛؽُي ٌٛفؼٟ ثٞؼٕ  ثيٞؼ

ضيبٙ   اضسبس -استػٞاٖٛ ؼـ ٗـك-ٗٚ ؼـ ت٢ٜب  ي ٠ًيك١بيزلتٚ ١ستٜؽ. ُ هبثْفي٠ً ؿ

١يب ـا ؼـى   . زيك١بيي ٠ً ١فُك ًسي آٙفؼًٕ ٗي ضبٙ ٖ تدفث١٠بي ٝ ثب استػٞاٙ ًفؼٟ

ٙ »يب « ثٞؼٙ»إ اق قٗبٛي آؿبق ضؽ ٠ً ؼـ  ٛػٞا١ؽ ًفؼ. ثؽتفيٚ ثالتٌٔيلي غيٞؼ  « ٛجيٞؼ

 «.١ستٖ»ٛيك ؼزبـ تفؼيؽ ُطتٖ. ثبٝـش ثفايٖ سػت ٝ ؿيفٜٗتظفٟ ثٞؼ ٠ً ثپؿيفٕ 

 ١بي اـتجبقٖ ثب خ٢بٙ ث٠ ًٔي هكغ ٝ ؼـ اٛكٝاي ٛبثبٝـي ٗطػٞـ ثٞؼٕ. ؼيؽٙ سبي٠ 

تيبم ٝ ٠ً ثيب اضي   ثب ٗـك١بي پٞسيؽٟ طت اث٠ٔٗ  ًفؼ. يي قؼٟ ٗي ـٝش، ٗٚ ـا ضِلت ثي

ـٝق١ب پّٞ  ضٌٖ ثٞؼٛؽ.ًفؼٙ ضٌٖ ٝ اـؾبي قيف  ؼـ ضبّ پف ي اضطبٕ، سٞٙ ٠ُٔٝٓغ ١٘

ًطيؽٛؽ. ١٘يط٠ اق ٛكؼيي ضيؽٙ   طبٙ ـا ٗي١بي ١ب سيلٞٙ غبي٠ ًفؼٛؽ ٝ ضت ٗيخ٘غ 

ثسبٙ -١ب  آٙ ٓ٘ک ًفؼِٙقؼٕ ٠ً  آٝـ ٝا٠٘١ ؼاضتٖ. ضؽس ٗي ١بي زٜؽش ث٠ ايٚ سبي٠

١يبيٖ ـا   سّٔٞ -ي پيفقٛي ػلفيت٠ قؼٟ كفٝ ثفؼٙ ؼست ؼـ سفُيٚ ؼاؽِ ثك ٝ يب ٝالِٙ ًفٕ

 ؾٝة غٞا١ؽ ًفؼ. 

آٜ٘ظف ث٠ هؽـي  ًفي١٠بي  ث٠ ٗفٝـ ؼـيبكتٖ ٠ً ت١ٖٞ ٗـك ًٞزي ايٚ سبي٠

ثيٜٜؽ. ١ف قٗبٛي  غبًستفي ـا ـِٛي ٗي ُسيػت٠ است ٠ً ضتي قٛؽُي ٗكغففٕ ٓدب
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ـاٛؽٛؽ، ثب ؼ٢ٓفٟ ٝ تفؼيؽ ث٠  سػٚ ٗي« سفظ ثٞؼٙ ػطن»يب « سجك ثٞؼٙ كفؼا»٠ً اق 

ؼاٛستٜؽ ٠ً ٢ٛبيتب ثبيؽ ث٠ قجيؼت  ١ب ١يسٞهت ٛ٘ي غٜؽيؽٕ. آٙ ضبٙ ٗي  ض٘بهت

 ُيٚ ُبٝ، ثفاي ـضؽ ؼـغت اٛديف، ٛوص ًٞؼ ـا ايلب ًٜٜؽ... ثبقُفؼٛؽ ٝ ؼـًٜبـ سف

 ١ب!  ثيسبـٟ

ُي، ثيطيتف ٝ ثيطيتف ٗيبّ ٝ ٜٗيبّ     ف ٠ً ٛؽاٜٛيؽ ٝ ثيب ٝهبضيت ٝ ؼَـييٞق    ١٘بٙ ث٢ت

ؼاؼٙ  ُفؼآٝـي ًفؼٟ ٝ ضن يٌؽيِف ـا ٛطػٞاـ ًٜٜؽ تب ؼـ قٗبٙ ٗفٍ ضسفت اق ؼست

 طبٙ ًٜؽ...١بيطبٙ، ثيطتف ٝ ثيطتف قخفًط ضت٠ؼا

 

ـٝق ٗيفٍ    يٚ ٗفؼاة ٗتؼلٚ ٠ً خسؽ ٗٚ تب غفغفٟ ؼـ ٓدٚ كفٝ ـكت٠ ٝ ١يف ؼـ ا

 ٗٞهيت،  ثػيص ٝ   ي آـإكي ٠ً زٞٙ ٗػؽـيت٢ٜب ز ًطيؽٕ، ؼـؼٛبى غٞؼ ـا اٛتظبـ ٗي

ٛٞضتٚ يي ًيق ػديجي  ثٞؼ. «ٛٞضتٚ»، ؼاؼ ٚ ٗييـا تسٌ ١بي سفسػت ٗٚ  سفُيد٠

ٞاٛيؽٙ ٝ ؼـى ًيفؼٙ   ًسيي تيٞاٙ غ  ؼاٛسيتٖ   ٗيي ٚ ًي٠  يي ثيب ا  ًفؼ. ؼـ ٗٚ ايدبؼ ٗي

١بي  ١بي ٝضطتٜبى ٝ كفاٗٞضي قغْٖ ؼـؼياٗب ثفاي تس٢ ٛػٞا١ؽ ؼاضت، ـاٖ ٗكغفكبت

ٛٞضتٚ  ٗدجٞـ ث٠ -ضؽٛؽ تف ٝ قخفآٝـتف ٗي ـٝق ػ٘ين   ث٠  ٠ً ـٝق-ًفؼٟ ؼـ ـٝضٖ  ـيط٠

 ف ًيح ؼـ ظيف « كٔسيل٠ »ٝ « تيبـيع »١بي ٗٚ ٗؼدٞٛي ثٞؼ تٔع ٝ ُک اق  ٛٞضت٠ .ثٞؼٕ

ب يزي٠ ثسي   ،٠ٛ زٞٙ زبيي ثؽٝٙ هٜؽ ؛تٔع يًالٗ«. ٗؽـٙ ستسيبٟ  پ   اؼثيبت »ي  ٠ًٓٞٝ 

 ٗٚ ٗٞـّغي كئسٞف ثيٞؼٕ ًي٠ ١يف    .ٕ ؼاؼٟ ثٞؼتف اق ق١فٗبـي ٠ً ـٝقُبـ ث٠ غٞـؼ تٔع

 ًفؼٕ... آٝيك ٗي اضؼبـٕ، غٞؼ ـا ضٔن ت ؼـ تٔػيض

١بي ؼـؼٛبًٖ، زٜيؽ غيف ثيطيتف اق اكٌيبـ      ًٞضيؽٕ پيص اق آؿبق تطٜح ١ف ـٝق ٗي

١يبي ٓؼٜتيي    ٚ تطيٜح إ ـا ـٝي ًبؿؿ ثيبٝـٕ. يبؼ ُفكت٠ ثٞؼٕ ٠ً ١فًيؽإ اق ايي   آضلت٠

١ب ثٞؼ ٠ً ٗيفٍ تيؽـيدي ٗيٚ     ٗالهبت ٗٚ ثب ٗفٍ ثبضؽ. سبّ ي ًٜٜؽٟ تٞاٛؽ كفا١ٖ ٗي

ٞ "ؼاٛستٖ ًي٠ ١٘سيٞٙ    ضؽٟ ٝ ٗيآؿبق  اي  ١بسيت ثي٠ ضطيفٟ    ٗيؽت  "سبٗسيب  اـُفيِي



١ستٖ. ثبـي اق ثػيت ثيؽ، ٛي٠    ٕ ُطت٠ ٝ ٗطٌٕٞ ث٠ كفاٗٞضي ؼـ ػؽ ٜبى تجؽيْزٜؽض

 تب ٗٚ ـا ثسفايؽ... " ٝيفلئي"ٝخٞؼ ؼاضت ٠ً ٗٚ ـا خبٝؼا٠ٛ ًٜؽ ٝ ٠ٛ  "ًبكٌبيي"

اي  ثبـ، ث٠ زفغي٠  ١بي تٌفاـي ٝ ًسبٓت ايٚ قٛؽُي ٌٛجت ؼـ ٗيبٙ ُؿـ ـٝق ٝ ضت

اي ؼـ اييٚ زفغي٠    اٛؽاقٟ  ًفؼ. ث٠ ثؽّ ُطت٠ ٝ ٛلک ًطيؽٙ ـا ثفايٖ ؼضٞاـ ٗي  ثي٢ٞؼٟ

 ١بي ٗكغفف، ثفايٖ تجؽيْ ث٠ ػبؼتي ـٝقٗفٟ ضؽٟ ثٞؼ.  ؼٕ ٠ً سفُيد٠ؿفم ثٞ

سليؽ ثٞؼٙ، ؼـ ضبّ تٜكّّ ٝ سوٞـ ثي٠ پفتِيبٟ غبًسيتفيِ        ٝ  قٛؽُي ٗٚ اق سيبٟ

ٝـ غيٞؼ  ١يبي سيبػت ٗيؽإ ؼ    ُؿضيت ٝ ػوفثي٠   ثيبـ ٗيي   ٗكٔن ثٞؼ. ـٝق١يبي ًسيبٓت  

ُفكيت ٝ   يطتفي ٗي١بي ـٝضٖ غبـش ث پيسيؽ. قغٖ ٗي  ١ٖ  فا ؼـزفغيؽ ٝ ؾ١ٚ ٗ ٗي

١يبي   ًفؼٛؽ. ًبثٞس آٝـي ؼٛجبّ ٗي ١بي ٗـكٕ خٞيؽٙ ـا ثب هؽـت ٝ سفػت ضيفت ًفٕ

 ضؽ... ٝضطتٜبى ت٘بٗي ٛؽاضت ٝ ػؿاة ٗٚ ـٝق ث٠ ـٝق ضؽيؽتف ٗي

 ٗتالضيي  ًبْٗ ٛكؼيي ضؽٟ ٝ ـٝضٖ ؼـ ضُيفف  ي ي٠اٗب ؼـست ١ِٜبٗي ٠ً ث٠ تدك

ؼٓتٜيَ ؼـ ٗييبٙ اييٚ     ٝ ؿفييت   ي سيتبـٟ ضؽٙ هفاـ ؼاضت؛ تطؼطيغ زطي٘ي ييي     

. اي ـٝضيٚ سيبغت   اِٛيك ٝ ٝضطتٜبى، قٛؽُي تبـيي ٗٚ ـا ٓطظي٠  ١بي ١فاس ًبثٞس

سست؛ ١٘سٞٙ سفٝـِ يي خطٚ غبٗٞش ؼـ تيبـيٌيِ  اِٛيك، ُؿـا ٝ ؼٓ ـٝيؽاؼي ضِلت

 ي ٗيفؼاؼ  ٗيبٛي٠ ٝقش ٛسي٘ي غٜي ؼـ ُفٗبي ٝضطتٜبى پؿيفِ ٗستفاضي ٛدک، يب ؼٓ

 ٝ خ٢بٙ ـا قيف ٝ قثف ًفؼ...  ١ٖ تٜيؽ  زيك ـا ؼـ ٗبٟ، ٠٘١

*** 
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 ؼيفٝق

 

ؼُيي اق  ٠ً ؼـ ُٗيفؼاةِ ؼٓك  ـٝق١ب؛ ؼـضبٓيثي٢ٞؼٟ ١٘بٜٛؽ ؼيِف  ؼـ يي ـٝق پبييكي

إ، ؼـ ضييبّ  بٓجييؽ  اثييفي ي ً ي زفًٝييؽٟ  خ٢يبِٙ ٗيبٝـاي پييٞزي ضيٜبٝـ ٝ ؼـ ؼغ٘يي٠   

١ب ثٞؼ ؼـ ًٜبـ ؼـغتي  اي ٠ً ت٢ٜب ـاثف ٗٚ ٝ خ٢بِٙ سبي٠ پٜدفٟ ًٜؽٙ ثٞؼٕ، پطت خبٙ

 اٛت٢ب سفاسفِ آـاٗص ٗٚ ـا آضلت٠ ًفؼ...  ٗـجٞٙ ٝ ٢ًٜسبّ، ِٛب١ي لـف ٝ ثي

اي ُطبؼ ٝ اٛؽاٗي ٛطيق،  تلبٝت ثب ١ٞٗبيي پفيطبٙ، خب٠ٗ غست٠ ٝ ثي ؼغتفًي تٚ

اسيتٞاـ ايسيتبؼٟ ثيٞؼ ٝ ثيب     پبييكي، ثبٝهبـ ٝ ٛب ي ثبؼ غطٚ ١بي ٝضطيب٠ٛ يبٙ سئيؼـ ٗ

ٙ ُطت. ؼـ ضيفاـت  سيفؼي آٙ ؼ   ِٛب١ي سفؼ ٝ ٗـٕ٘ٞ ث٠ آـاٗي ؼـ ٗٚ ضْ ٗي  ييؽُب

 ي ٠ٕ ـا سٞقاٛؽ ٠ً غيٞؼ ـا ؼـ آسيتبٛ  ا ضؽٕ ٝ ضُفضُف ػفمِ ؼاؽ زٜبٙ ١ستيسيبٟ ؾٝة 

پبيبٙ ٗٚ ـا كفاُفكت. اِٛبـ اق آؿبق ؼٛيب ؼـ ضبّ ٓفقيؽٙ  اي ثي تجػيفضؽٙ يبكتٖ. ـػط٠

زٜييٚ ٗيٚ ـا ؼـ    ُٞيب آٙ ؼيؽُبِٙ سيبٟ، تجٔٞـي ثٞؼ اق كفٝؽ غؽاي ٢ٗف، ٠ً ايٚثٞؼٕ. 

 ًفؼ...  غٞؼ ؾٝة ٗي

اي، ـٝش ٗتالضي  ١ب ز٠ ٛيفٝيي ؼاضت؟ ز٠ِٛٞ ثفاي ٓطظ٠ اٝ ٠ً ثٞؼ؟ آٙ زطٖ»-

ٙ   ٗٚ ـا سبٗبٙ ثػطيؽ ٝ سفؼي ٝ  يٟ ضؽ ثػيص    تبـيٌي خ٢بٙ ـا ؼزيبـ ُفٗيبيي كيكٝ

پيفي ٗػٞف، ١َٝ٘ي ؼٓسست  تبثيف قٔسٖ  يب ـٝش ٗٚ تطت ًفؼ؟ آيب ـٝيبيي ُؿـا ثٞؼ؟

ـا ؼـ غيٞاة   "ي ١سيتي  يِبٛي٠ ٌٗٔي٠  "ًيفؼ؟ آييب ثييؽاـ ثيٞؼٕ؟ ييب اييٚ        ـا تدفث٠ ٗي

 «...ؼيؽٕ؟ ٗي



 ٝاٝ!...

ي ١سيتي،   ؼـستي ًي٠ اٝ يِبٛي٠ ٌٗٔي٠     ي ١ستي! ث٠ ز٠ تؼجيف قيجبيي! يِب٠ٛ ٠ٌٔٗ

 بت ثٞؼ... ًبئٜ ي سفاسف ي خ٢بٙ ٝ يِب٠ٛ ٠ٌٔٗ ٠ٌٔيِب٠ٛ ٗ

 تف ثٞؼ...  ١ب، قيجب قيجبيي ي ٠اٝ ٠ً اق ١٘

 ١ب، اٗيؽثػص ثٞؼ... اٝ ٠ً ؼـ ٗيبٙ سيْ ٛباٗيؽي

 اٝ ٠ً ٝـاي آؼٗي ثٞؼ...

 اٗب... 

"قـيبؼَـِس"اُف ايٚ ؼيؽاـ ت٢ٜب يي ـٝيب ثبضؽ، ز٠؟ اُف ٗٚ ٛيك ١٘سٞٙ » -
ؼزبـ  1

ضيؽ؛ ؼـ   "اُؼاتييک  ٌٗٔي٠ "١٘ي ؼٓسست ضؽٟ ثبضٖ، ز٠؟ ١٘ٞ ٠ً ؼـ ـٝييب، ضييلت٠   ٝ

اٗب  ،٠ً پيطتف ١فُك اٝ ـا ٛؽيؽٟ ثٞؼ. ثف سفش كفيبؼ قؼٕ ٠ً ايٚ ـٝيبيي پٞذ است ضبٓي

ض٢ف١ب ُطيت ٝ سيفاٛدبٕ    يٟ ١ب ضيفاٙ ٝ پفيطبٙ آٝاـ اٝ ث٠ ضفف ٗٚ ُٞش ٛؽاؼ. سبّ

 اُؼاتيک ـا يبكت... 

اغال ايٚ  ي قيجبي غٞؼ ـا ؼـ غٞاة ؼيؽاـ ًفؼٕ؟ يب ضبيؽ آيب ٗٚ ٛيك زٞٙ اٝ، ٠ٌٔٗ

 «...اِٛيك ٝ ًٞتبٟ، ضبغِْ ؼـٝؽِ ٛطئِي اكيٞٙ ثبضؽ؟ ـٝيؽاؼ ضِلت

تليبٝت ًي٠    ِيٚ ٝ ثي١بي ؿ٘ تٞاٛؽ غٞاة ٝ ـٝيب ثبضؽ؟ آٙ زطٖ ٠ٛ! ز٠ِٛٞ ٗي» -

ٚ  سفؼ ٗٚ ُفٟ غٞـؼ؛ ػ٘يوب ؼـ ِٛبٟ پيبييكي   آٙ ١ٞٗبي پفيطبٙ ٠ً ؼـ ٗيبٙ ثبؼ غطي

 «... ضٌٜد٠ ضؽٟ غٞـؼٟ؛ آٙ اٛؽإ ١بي تفى قؼ؛ آٙ ٓت ؾد٠ّ ٗي

                                                           

 است ٠ً ؼـ ؼٝـاٙ ١ػبٜٗطيبٙي ايفاٛي  اسكٞـٟ ي قـيبؼـس ٝ ٠ٌٔٗ اٝؼاتيک، يي ٢ًٚ ض٘بس٠ -1

ي ١٘يٚ  ٛٞضت٠« اسبقيف ايفاٛي»ي ايٚ ـٝايت ث٠ ًتبة  ٗكبٓؼ٠ثسيبـ ٗط٢ٞـ ٝ ٗطجٞة ثٞؼ. ثفاي 

 .ٗٞٓق ـخٞع ًٜيؽ
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ٕ  ؼـ غٞؼ ؿفم ثٞؼٕ ٝ سفُطت٠ ؼـ ٗيبٙ سيِْ پفسص آٝـؼٟ ثي٠ ٗـيكٕ،    ١بي ١ديٞ

 اي ٗطفّى ٝ ٗٞؾي ؼـ ؾ١ٜٖ پيسيؽ:  قؼٕ. ؼـ ايٚ ٗيبٙ ٛب٢ُبٙ اٛؽيط٠ ؼست ٝ پب ٗي

 «...ضبيؽ ١ٜٞق ايٜدب ثبضؽ؟» -

ؼ ًفؼٟ ث٠ ؼٝـ غٞ ٠ً زٞٙ ضيٞاٛي ٗتؼدت ٝ ـٕ ؼـ ضبٓيثب ضتبة تٌبٛي غٞـؼٕ ٝ 

ِٛيب١ٖ،   فغبٛؽٟ ٝ ثب ؼٛجبّ ًفؼٙ غف سيف٠ٛ زٜؽثبـي سفٕ ـا زبزفغيؽٕ، ٗٔت٘بس ٗي

سٞي پٜديفٟ ٝ سيپک ؼـٝٙ اتيبم ـا ثي٠ ؼهيت خسيتدٞ ًيفؼٕ. اٗيب خيك            ٛػست آٙ

ي ٗ٘ٔيٞ اق   ١٘يطيِي، ً٘يؽ ضٌسيت٠    ي ٠غيٞاة ٢ًٜي   ١بي سييبٟ  اتيبم، تػيت    ؼيٞاـٟ

 ؼيِفي ؼـ ؼٛيبيٖ ٛجٞؼ...سٞي پٜدفٟ، زيك  ؼـغت  ٢ًٜسبِّ آٙ ١ب ٝ تي ٝپفت غفت

  

 -ًيفؼ  اي ٗي غٞـؼ ٝ ٛب٠ٓ ٠ً ثب ١ف يٞـش ثبؼ، تٌبٛي ٗي-ت نّ پٜدفٟ   ٝ   ثب غؽاي ت نّ

ي ـٝضٖ تب ػ٘ينِ   ضؽٟ ـيص  ١بي ٗتٞخ٠ سٞق ٝ سفٗبي ـغ٠ٜ ًفؼٟ ؼـ اتبم ضؽٕ. قغٖ

١بيٖ ـا سٞقاٛؽ. غٞؼ ـا ث٠ ًٜح اتبم ًطيؽٕ. پطت ث٠ ً٘ؽ  ٢ًٜي٠ ٝ ضٌسيت٠،    استػٞاٙ

 ًك ًفؼٕ ٝ قا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتٖ...

آٝـؼ، زٜيبٙ   ؼـ ٗٚ ث٠ ٝخٞؼ ٗيي  اي آؼبؼٟ ًيلي ٠ً كٌف ًفؼٙ ث٠ آٙ ٓطظبت كٞم

ٗؽ١ٞضٖ ًفؼٟ ثٞؼ ٠ً ٗٔت٘سب٠ٛ اق خ٢بٙ توبؾبي تٞهق قٗبٙ ـا ؼاضتٖ. ًبش تيب اثيؽ   

١بي  تٞاٛستٖ ثفاي ١٘يط٠ ؼـ آٙ زطٖ ضؽ ٝ ٗٚ ٗي زيك ؼـ آٙ ٛوك٠ ٜٗد٘ؽ ٗي ٠٘١

آٗيك ػطين،   تٞاٛست ثب هِٖٔ اسفاـ غٞـت قٛؽُي ٗي ٗبٝـايي ٝ آس٘بٛي ضْ ضٕٞ. ؼـ ايٚ

 -ثبـ ثيفاي ١٘يطي٠   يي-ي ٗكغفكص  آٗيكي ضؽٟ ٝ ١ستي  ث٠ ١٘فاٟ ت٘بٕ زفغ٠ ـَٛ

 خبٙ ُيفؼ... 

ًٞضييؽٕ ثيطيتف ٝ ثيطيتف آٙ     قؼٕ ٝ ٗيي  اٗب ١٘سٜبٙ ٠ً ؼـ غٞؼ ؼست ٝ پيب ٗيي  

پيفي ٗػيٞف   يٟ ثسبٙ غٜؽ- ب٢ُبٙ كٌفي آقاـؼ١ٜؽ١ٟب ـا ؼـ ؾ١ٜٖ ٗفٝـ ًٜٖ، ٛ  زطٖ



اي غيفاش   ٠ُٛٞ اق ٗـكٕ ُؿضت ٝ اكٌبـٕ ـا ث٠ -ضجي سفؼ ٝ تبـيي ٛي٠٘ ؼـ ؼّ سٌٞت

 ١بيٖ ؾؼق ًفؼ ٝ ؼزبـ ؼـؼ ضؽ: تي سّٔٞ  ؼاؼ ٠ً تي

اِٛيك ـا ؼيؽٟ است؟ آيب اييٚ   ١بي ضِلت ؼيِفي ٛيك آٙ زطٖ آيب خك ٗٚ، ًک» -

ٝخٞؼضيبٙ پيف اق ضي٢ٞت ٝ ٌٛجيت اسيت، ثيب        ي ٠اِٛيك ٠ً ١٘ي  پبي ـهّت ١بي ؼٝ سبي٠

تبـيٌي ـا ثفاٛؽاق ًفؼٟ ٝ ؼـ ؾ١ٚ ثي٘بـضبٙ اٝ ـا   تفيٚ ضبٙ آٙ ـٝضٚ ١بي ضفيع زطٖ

 «...ًٜٜؽ؟ تػٞـ ٗي

ؼٝپب،  اضسبس تفس، تٞإٔ ثب غلِي ٝ اؾكفاة اق سِٜيٜي ِٛبٟ ضفيع آٙ خبٛٞـاٙ

ٗٚ ـا ؼـ ٗٚ ١َٖ قؼ ٝ ـٝضٖ ـا سػت پفيطبٙ سيبغت. غييک ػيفم ُطيتٖ. خِٜيي      

ٟ  ؼـٖٝٛ آؿبق ضؽ ٝ ٖ    ثب ٛبتٞاٛي ًٞضيؽٕ تب اق سِٜيٜي ِٛيب ١يبي   پٔيؽضيبٙ ثيف آٙ زطي

 آس٘بٛي خُٔٞيفي ًٜٖ. 

ٖ    ٘ي٠ ١بيي ٠ً ؼـ ٗيبٙ خ٘د غفذ ًفٕ غؽاي غفذ ١يبي   إ ٗطيـّٞ خٞييؽٙ قغي

غٞؼ، اِٛبـ تجفي ثف  تبى ٠ً ثب ١ف تيي-ي سبػت ؼيٞاـي إ ثٞؼٛؽ، ؼـ غؽا ًفؼٟ ػلٞٛت

ييبؼي ثيكٖٛ اٗيب    پيسيؽ ٝ ـػط٠ ثف اٛؽاٖٗ اٛؽاغت. غٞاستٖ كف -ًٞثيؽ كفم سف ٗٚ ٗي

ٕ ثب غلِي، كطفؼ. ؼـ خٜٞٛي تٞأ زِٜبّ تيك ٝ زفًيٚ ثـؿي ٛػفاضيؽٟ، ضٔوٖٞٗ ـا ٗي

خٔيُٞيفي ًيٜٖ.    سفٕ ـا ؼـ ٗيبٙ ؼٝ ؼستٖ هلْ ًفؼٕ تب اق زفغص ؼيٞاـ١يبي اتيبم  

ًٞثيؽٕ. ٠٘١ خيب سييبٟ ثيٞؼ ٝ ؼـ     پيسيؽٕ ٝ ثب ٗطت ث٠ ؼيٞاـ ٗي ٝاـ ؼـ غٞؼ ٗي ؼيٞا٠ٛ

ٕ   تبى  ؼـؼٛبى سيبػت ٝ غيفذ   ي ١ستي، تيي ٝهل٠ ١بي ثي ٗيبٙ سٞت ١يبي   غيفذِ ًيف

 ٗكغفف، پب١بيٖ سست ضؽ... 

 

                                               *** 
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١بيٖ، كفيبؼي است اق  ٓتغبٗٞضي 

 ؼـؼ١ب...

 ؼاٛست؛ ؼـؼ ٗٚ ـا ٗي "ًبكٌب"ت٢ٜب 

اٗب اكسٞس ٠ً ـٝقُبـ ثي٠ ٝسيؼت ييي    

هييفٙ، ٗيييبٙ ٗييٚ ٝ اٝ كبغيي٠ٔ اٛؽاغتيي٠ 

 است...

 ٛي٘فٝق

 

ٜٔؽ ضيٕٞ اٗيب پب١يبيٖ    ٝسف اتبم اكتبؼٟ ثٞؼٕ. سؼي ًفؼٕ ث١بيٖ ـا ثبق ًفؼٕ.  زطٖ

ًفؼ. اِٛبـ ٠ً ًسي ثب تجف  ت ؼـؼ ٗيًطيؽ ٝ سفٕ ث٠ ضؽ سست ثٞؼ. ُيدِب١ٖ تيف ٗي

ثبق، ثي٠   ٛي٠٘ يٟ زٜؽيٚ ثبـ ث٠ كفم سفٕ ًٞثيؽٟ ثبضؽ. سٞق ٝ سفٗبي ٗكغفكي اق پٜدف

ٜيبٙ ؼـ  ُفٕ ٛي٘فٝق، ثبؼ پبييكي ١ٞ١ًٞ ٗيبٙ ١ٞاي ٛي٠٘ ؼـٝٙ اتبم ـغ٠ٜ ًفؼٟ ثٞؼ. ؼـ

ثيب ٝخيٞؼي ًي٠    -غٜؽيؽ. آكتبة ً٘فَٛ  ػيؽ ٝ ثف ـيص ٗٚ ٗيـه سٞي پٜدفٟ ٗي آٙ

اش ـا  ت٘بٕ، ثفم ؼـغطٜؽُي ًٞضيؽ ثب سفسػتي ٗي -٢بٙ ضؽٟ ثٞؼاثفي پٜ پطت ت٠ٌ 

غتيي، ثيب   ١بيٖ ـا ـيك ًفؼٕ ٝ ؼـ ًطبًص سيفؼي ٝ ًف  ؼـ ؼيؽُبٙ ٗٚ كفٝ ًٜؽ. زطٖ

 آؿٞش ُفكتٖ.اتبم غكيؽٕ، ًك ًفؼٕ ٝ قا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ  ضٞغِٔي ث٠ ًٜح ُيدي ٝ ثي

اتبم، ٗٚ ـا ٗتٞخ٠ غٞؼ ًفؼ.  ؼـة غيفٟ ث٠ ؼيٞاـ ثٞؼٕ ٠ً غؽاي زفغيؽٙ ًٔيؽ

اي اق اتبم ُؿاضت ٝ ـكت. ٗثيْ ١٘يطي٠    ثٞؼ. سيٜي غٞـاى ـا ؼـ ُٞض٠ "خبٙ غبٕٛٞ"

إ ٠ً ثي٠   آسٞؼٟ اٗب ؼّ ،ؼاٖٛ اق ٗٚ ٗتٜلف است ٠ً ٗي ضتي ث٠ ٗٚ ِٛبٟ ١ٖ ٌٛفؼ. ثب ايٚ

ًيٜٖ.   ضيٞؼ، قيفزطي٘ي ثفاٛيؽاقش ٗيي     ـ ًي٠ ٝاـؼ اتيبهٖ ٗيي   غٖٞٛ تط٠ٜ ٛيست. ١فثب

ٓٞٓي ثف ً٘ف ثست٠ ثبضيؽ.   ١يسٞهت ٛؽيؽٕ ؼـ قيف ٓجبسص ُكٓيٌي پ٢ٜبٙ ًفؼٟ يب ضص
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ؼ١ؽ اٝ ثب ت٘يبٕ تٜليفي ًي٠ اق ٗيٚ ؼاـؼ، آؼٕ      آجت٠ كوف ايٚ ٛيست. هٔجٖ ١ٖ ُٞاٟ ٗي

  ُٞيؽ... ؼاٖٛ ٠ً ؼـٝؽ ٛ٘ي غٞثي است. ث٠ هٔجٖ اػت٘بؼ ؼاـٕ. ٗي

 هٔجٖ!... 

تفسيبٛؽ. ثيب اييٚ ًي٠      ١٘يط٠ ِٛفاٛص ١ستٖ. كٌفِ اق ؼسيت ؼاؼٛيص، ٗيٚ ـا ٗيي    

١بي ؼٝپب ُٜؽيؽٟ، اٗيب ١ٜيٞق قٛيؽٟ اسيت. ؼـ      ١بست ؼـ ٗيبٙ ًي٠ٜ ٝ ٛلفت سبي٠ ٗؽت

١بي آغفش ١ٖ ثب ٗٚ غبؼم است. ١٘يط٠ ِٛفاٛص ١ستٖ. اُف ايٚ هٔت ـا  ١٘يٚ ٛلک

ٕ   ت١بي ـه ؼست ثؽ١ٖ، ٗٚ ١ٖ ٗثْ سبي٠اق  اضسيبس ٝ   ي ثيي ١يب  اِٛيك تجؽيْ ثي٠ ً يف

خيبٙ، يٌيي اق    ـضٖ. ٢ِٛيؽاـي اق اييٚ ُي١ٞفِ ٛي٘ي٠     ؽّ ٝ ثيسِٜ-ٗكغفف غٞا١ٖ ضؽ 

إ ٠ً ثفاي ٢ِٛؽاـي اق ايٚ  تف ضتي ث٠ ايٚ اٛؽيطيؽٟ ١بي ١فـٝق ٗٚ است. پيص ؼؿؽؿ٠

 قيف ً٘ؽ-م اتب ي ٠تيبـ ؼـآٝـٕ ٝ ؼـ ُٞضإ ـا ضٌبكت٠ ٝ آٙ ـا ثب اض ث٢ب، سي٠ٜ ُفاٙ ؼُـ

ٕ   ٝهت غيبٖٓ ـاضت غٞا١ؽ ثٞؼ ٠ً ؼست ١يير  ؼكٚ ًٜٖ. آٙ -هؽي٘ي ١يبي   ييي اق ً يف

ثبقٗبٛيؽٟ اق   ي ٗيٚ ٝ اييٚ ت٢ٜيب ٗييفا      ٢ٜيب ؼاضيت٠  ١بي ضفيع، ث٠ ايٚ ت ؼٝپب ٝ سبي٠

 اٛسبٛيت، ٛػٞا١ؽ ـسيؽ... 

 

إ پيسيؽ. ٗثْ توال قؼٙ  ٗؼؽٟ غؽاي هٞـهٞـي ؼـ ٗيبٙ سيالة ٗبيؼبت ٓكج ؼـٝٙ

١بست ُفس٠ٜ  ثػت ؼـ ٗيبٙ ُٜؽاثي اق غٞٙ غٞيص. يبؼٕ اكتبؼ ٠ً ٗؽت ٛي ِٛٞٙضٔكٝ

١ستٖ. غٞؼٕ ـا ث٠ س٘ت سيٜي ًطبٛؽٕ. آش ٝ ٛبٙ ٝ آة ثٞؼ. هبضن ـا ثفؼاضتٖ. پف اق 

 آش ًفؼٕ ٝ تب ٛكؼيٌي ؼ١بٖٛ آٝـؼٕ... 

 ي ٗفٗٞق، ؼـ غٞؼ قٗك٠ٗ ًفؼٕ:  ا اٛؽيط٠ اٗب ٛبغٞاست٠ ثب تِٜٔف



ؼـ ؿؿايٖ سَٖ ـيػت٠ ثبضؽ ز٠؟ اٝ  "ػلفيت٠ قٙ"ـا ثػٞـٕ؟ اُف آٙ زفا ثبيؽ آٙ » -

غٞا١ؽ ٗٚ ـا ثٌطؽ. اٝ ٠ً ث٠ غٞٙ ٗٚ تط٠ٜ است. ِٗف اق پطيت   ٠ً ١٘يط٠ ؼٓص ٗي

 «...ُلت ثبيؽ اق ضف ايٚ ؼيٞا٠ٛ غالظ ضٞيٖ؟ ؼـة اتبم ٛطٜيؽٕ ٠ً ٗي

إ! زوؽـ  ًٜؽ ٗٚ ؼيٞا٠ٛ ٠١! ٗكغفف است! ثيسبـٟ غٞؼش ؼيٞا٠ٛ است، كٌف ٗي» -

تفاٝش ًفؼٟ است ٠ً  ثٞي ُٜؽ كبؾالة ٗـكِ پٞزص ١بي اق ـٝق٠ٛ هؽـي ث٠اق اٝ ثيكاـٕ. 

١بسيت ٗيٚ ـا ؼـ    ي ٜٗطٞسي ٠ً ٗيؽت  خ٢بٙ ؼـ ٛدبستي ؼائ٘ي ؿفم ُطت٠. ػلفيت٠

 «ُيفؼ تب ٗٚ ـا ثيبقاـؼ. ايٚ اتبم قٛؽاٛي ًفؼٟ ٝ ١ف ـٝق تالش ثيطتفي ث٠ ًبـ ٗي

 اٗب... 

ـ   اش، آؼٕ هجفام ٝ قث ي غ فكتي ٠٘١ ضبّ ثب ثب ايٚ» - ش ثسييبـ  ٔيي اسيت ٝ ؼـ ًيب

١فثبـ غٞاستٖ يٞاضٌي پب اق ايٚ ٠ً  ٕ. ِٗف ٠ٛ ايٚؼهين. ١يسٞهت ٛتٞاٛستٖ هسف ؼـ ثفٝ

اش پييؽا ضيؽ ٝ خٔيٞيٖ ـا     ِؿاـٕ، ١٘سٞٙ ثػتي سيف ٝ ًٔي٠  ٗطجک ٗكغفف ثيفٝٙ ث

 ٛؽاـٕ. قيفا ث٠ اييٚ اتبهيي  ت ؼـؼي ١ب ثٞؼ ٠ً ؼيِف اق ايٚ ثبث ُفكت؟ ثب ايٚ ٠٘١، ٗؽت

ؼيِف ٠ٛ ثفاي كفاـ، ًي٠   ،ُب١ٖ اق اتبم ـا إ. ضتي ُفيك١بي ُبٟ ٝ ثي ٗطػٞـ، غٞ ُفكت٠

ؼاٛيٖ   ؼ١ٖ. غٞة ٗي ثفاي ايدبؼ يي ١يدبٙ ًبؾة ٝ ثفٝٙ ضؽٙ اق ـٝقٗفُي اٛدبٕ ٗي

٠ً ثيفٝٙ اق ايٜدب ١ٖ غجفي ٛيست. ١ير غجفي ٛيست. ١٘ي٠ خيب غبًسيتفي اسيت.     

 «... ٔن. خ٢بٙ غبًستفي است.غبًستفيِ ٗك

تف است. اغال  ثػص ؼاٛستٖ ٠ً ايٚ ٗطجک، اق ؼٛيبي ثيفٝٙ آـاٗص ؼيِف غٞة ٗي

ٗػيجت ٝ ثؽثػتي ٗٚ ثب غفٝج اق ايٚ اتبم آؿبق ضؽ. ـٝقي ًي٠ ُيفيػتٚ ٗيٚ اق اييٚ     

اِٛيك ٗػبؼف ُفؼييؽ. ؼييؽاـي ًي٠ قٛيؽُي ٗيٚ ـا اق       ز٢بـؼيٞاـي، ثب ؼيؽاـي ضِلت

ٗيٚ ـا كيفا١ٖ    سٞم ؼاؼ ٝ ٗوؽٗبت ٗيفٍ تيؽـيدي  « تِٜي ؼّ»ٞي س ث٠« تلبٝتي ثي»

 سبغت: 
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ٝ يٞاضيٌي ثي٠    اق هلْ ٛجٞؼٙ ؼـة اتيبم ث٢يفٟ خسيت٠    -يِفثبـ ؼ-ؼـ آٙ ـٝق، ٗٚ 

ٙ – ػلفيتي٠  قٙثيفٝٙ خَستٖ. اٗب ١ٜٞق زٜؽ ُبٗي اق اتبهٖ ؼٝـ ٛطؽٟ ثٞؼٕ ًي٠ آٙ    ثسيب

خبٙ ـا آُبٟ سبغت. ث٠ خيبٖٛ   ٗتٞخ٠ ضؽ ٝ ثب ؼاؼ ٝ كفيبؼ غبٕٛٞ -سِي ؼـيؽٟ ثٞ ًطيؽ

ٞ  ي ٠ًطبٙ ث٠ س٘ت اتبم ثبقُفؼاٛؽٛؽ. ػلفيت اكتبؼٛؽ ٝ ٗٚ ـا ًطبٙ ١٘سٜيبٙ  -س ٜٗطي

طيفؼ  ك اش ُٔٞيٖ ـا ٗي زِٜبّ ا١فيٜ٘يزٜبٙ ثب  -ًفؼ ٗٚ ٗي ًطبٙ ٓيسبـ ثبـ ٠ً خيؾ

ًي٠ ؼسيت ٝ پيب     ؼـضبٓي-ي ايٚ ًطبًص  ؼيؽٕ. ؼـ ٗيب٠ٛ ٠ً ٗفٍ ـا ؼـ ثفاثف غٞؼ ٗي

ٛب٢ُبٙ ـٝيؽاؼي ثكـٍ ث٠ ٝهٞع پيٞست ًي٠   -ضؽٕ ثف ـٝي قٗيٚ ًطيؽٟ ٗي قؼٕ ٝ ٗي

 تف اق ٢ٗجبَٛ: اي ُُف ُفكت ٝ ؼـ غٞؼ سٞغت. ـٝيؽاؼي ٢ٗيت خ٢بٙ ثفاي ٓطظ٠

ي ث٢طيت ثي٠ سيٞي     ١بيي ٠ً ُيٞيي اق ؼـٝاقٟ  پ٠ٔ-١ب  ؼـ اٛت٢بي ـا١فٝ ٝ ثبالي پ٠ٔ

تفيٚ تيبـيٌي،   ؼـ آٙ ـٝضٚ اي ٗوؽس ـا ؼيؽٕ. آٙ ثبال كفضت٠ -قٗيٚ ًطيؽٟ ضؽٟ ثٞؼ

اي ُطيبؼ ٝ اٛيؽاٗي ٛطييق، ٛباسيتٞاـ ٝ      تلبٝت ثب ١ٞٗبيي پفيطبٙ، خب٠ٗ غست٠ ٝ ثي تٚ

ثبٝهبـ ايستبؼٟ ثٞؼ ٝ ثب ِٛب١ي سفؼ ٝ ٗـٕ٘ٞ، ًطٌ٘ص ٗب ٗٞخٞؼات ضويف قٗيٜي ـا ثب 

 ِٛفيست...  ضسفت ٗي

ٚ  ١ب، تؤّب ًيفؼٖٛ ٗتٞهيق ضيؽ. سيٌٞت     ِٛب١ٖ ؼـ آٙ زطٖثب ُفٟ غٞـؼٙ   ؿِ٘يي

-ًطيؽ ٝ ضبيؽ ؼـ آٙ ٓطظي٠، سفاسيف ١سيتي     ِٛب١ص، ١يب١ٞي ؼٛيب ـا ث٠ زبٓص ٗي

 يٟ ُبٙ ثفؼاضيت٠ ٝ ثيب ضسيفت ثي٠ آٙ اسيكٞـ      ؼست اق خؽاّ ثب ػلفيت٠ -١٘سٞٙ ٗٚ

 غالثت ٝ اغبٓت غيفٟ ٗبٛؽٛؽ. ايٚ ٛػستيٚ ٝ ٝاپسيٚ ؼيؽاـِ ٗب ثٞؼ...

ًيفؼ. اق   ي ٗٚ ـا آضيلت٠  ٛؽاضت٠ اٛت٢ب سفاسفِ آـاٗص ِبٟ لـف ٝ ثيٛ  اق آٙ ـٝق، آٙ

ٙ  ـٝق ث٠ ثؼؽ، اق ؼـؼ ؼٝـي آٙ زطٖ  آٙ آسي٘بٛي، هٔيجٖ    ١ب ٝ ضسفت ؼيؽاـ آٙ ؼييؽُب

 سٞغت ٝ ؼٛيبيٖ غبًستف ُفؼيؽ... 

 



ي  ضيٌي اق ُٞضي٠  ا  َ ٝ ١٘يطِي، هكف١ٟ٘سٞٙ ١٘يط٠ ثب ػجٞـ ايٚ غبقفات ُٜ

اغتييبـ ؼـ غيٞؼ    اـ ٝ يٌٖ ثي١بيٖ ـا سٞقاٛؽ. ثفاي ثبـ ١ك يؽ ٝ ٠ُٛٞزطٖ٘ ث٠ پبييٚ سُف

 قٗك٠ٗ ًفؼٕ: 

 «...ًبش ايٜدب ثٞؼ» -

١بي آشِ آؿطت٠ ثي٠   ف ثٞؼ اق ـضت٠آٝؼٕ ٝ ثب اٛكخبـ ِٛب١ص ًفؼٕ. پ هبضن ـا پبييٚ

فؼ ٗطيـّٞ كطيفؼٙ ٝ غي    ػلفيتي٠  ق١ٙبي ا١فيٜ٘يي   . اضسبس ًفؼٕ ١ٜٞق زِٜبّ سَٖ

 ٝ  ؼست پبيٖ پک قؼٕ، ز٢بـًفؼٙ ضٔوٖٞٗ است. ثب ٛلفت هبضن ـا اٛؽاغتٖ ٝ آش ـا ثب 

 إ غكيؽٕ ٝ غٞؼٕ ـا ـٝي آٙ ـ١ب ًفؼٕ... ٠ٜ٢ً غٞاة ب ث٠ س٘ت تػتپ

 

ٛبپيؿيف   . ثيب ًٞضطيي غسيتِي   ي سوق، ػٌٜجٞتي ٗطـّٞ تبـ تٜيؽٙ ثٞؼ ؼـ ُٞض٠     

ج ٝ ثؽثٞيص ـا اق يي سيٞ ثي٠ سيٞي ؼيِيف     ؼاؼ ٝ تبـ١بي ٓك اٛؽإ ًفغتص ـا تٌبٙ ٗي

ًطيؽ. ً٘ي ثؼؽ ؼست اق تٜيؽٙ ثفؼاضت ٝ ؼـ ًٜح تبـ١بيص ٛطست. ضفيػب٠ٛ ؼـ  ٗي

١يبي تييكش ثيفم     ًفؼ. ؼٛؽاٙ ض٘بـي ٗي اي ثؽثػت، ٓطظ٠ اٛتظبـ ث٠ ؼإ اكتبؼٙ قؼ٠٘

 ١بيص پؽيؽاـ ثٞؼ. ثب غٞؼ كٌف ًفؼٕ:  ٜطي ؼـ زطٖـض٘ي ٝ ؼؼٗ غٞي ثيقؼ ٝ  ٗي

ٙ  قؼ٠٘ ٘ب پک اق ث٠ ؼإ اكتبؼٙضت» - ٙ    اي ِٛيٞ ١يبي تفسيٜبى ٝ    ثػيت، ثيب ؼٛيؽا

 «... ًفؼ  ت٠ٌ غٞا١ؽ ١بي اٝ ـا ثيفٝٙ ًطيؽٟ ٝ هٔجص ـا ت٠ٌ اش ـٝؼٟ غٞٛيٚ

 ز٠ ٝضطتٜبى! ٗٞ ث٠ تٜٖ سيع ضؽ... 

زط٘ي ٗٚ  ٠ً قيف–ٛظف ؼاـؼ. سِٜيٜي ِٛب١ص   ٛب٢ُبٙ ٗتٞخ٠ ضؽٕ ٠ً ٗٚ ـا قيف

فٟ غيٞـؼٙ ِٛيب١ٖ ؼـ ِٛيبٟ    اٛؽاٖٗ اٛؽاغت. ثفاي خُٔٞيفي اق ُ ـػط٠ ثف -پبييؽ ـا ٗي

ٖ    اٝ، ثب ؼ٢ٓفٟ زطٖ ؼ١طتٜبى ١يب ١٘سيٞٙ    ١بيٖ ـا ثستٖ. ثبـ١ب ضٜيؽٟ ثيٞؼٕ ًي٠ زطي

تٞاٙ غٞؼ ـا اق تٜص  ؼيؽُبٙ ٗي ٗيبٙ تطٞيص ٝ آـاٗص است. ثب ثستٚؼيٞاـي ضبئْ، 
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ٛ٘بيطيي اق   ضيؽ. پييص  ٝـ  تيبـيٌي، ؿٞقي٠   خ٢بٙ اضجبش ـ١ب سبغت٠ ٝ ؼـ آـاٗص سيّبّ

 ٗفٍ...  آـاٗص ـاستيٚ

 اٗب...

پيب   ١يبي ؼٝ  ؼ١بٙ سبي٠ ؼـ١ب زفٛؽيبت ٗكغفكي است ٠ً  ؼاٛستٖ ٠ً ايٚ غٞة ٗي

 ٛطػٞاـ ضؽٟ ٝ ١فُك هبثْ اػت٘بؼ ٛيست...

١بيي ٠ً ثب ـيتٖ ٜٗظٖ  ١بي ًفٕ الي ؼٛؽاٙ ؼـ ٗيبٙ اكٌبـ ٗطّٞش ٝ ٗطٌٞى ٝ الث٠

فُفٕ خٞيؽٙ ـٝيب١بيٖ ثٞؼٛؽ، ُيٖ ضيؽٟ ٝ ؼـ ضيبّ    ضبٙ س غفذ ًِٚ غفذ فؼغ ٝ اػػبة

 ثٞؼٕ ٠ً ٛب٢ُبٙ ٗتٞخ٠ تبـيٌي ٝضطتٜبى پيفاٖٗٞٛ ُطتٖ. ػفم« ير١»اٛؽيطيؽٙ ث٠ 

٠ اضت٘بال اق تٚ اي ً ١بي قـؼ ٝ غطٌيؽٟ زيك ٛجٞؼ. ثفٍ سفؼي ثف پيٌفٕ ٛطست. ١ير

كتي٠ ٝ ثيب   ثيبؼ ـا ُف  ضؽٟ ثٞؼٛؽ، ثيب اٛيؽٟٝ ٝ ٛليفت ؼسيت     ٜؽٟٛٞا ً ؼـؼٜٗؽ ؼـغتي ثي

 ـضٖ ثب ت٘بٕ هؽـت ثف سيف  ـهػيؽٛؽ. ثبؼ غطي ٝ ثي ثبـ پيفاٗٞٙ ٗٚ ٗي زط٘بٛي اضي

غٜؽيؽ. ١ٞ١ٞي ثبؼ ؼـ  ٗٚ ٗي ث٠ ضبّ قاـ قؼ. ُٞيي سفاسف ًبئٜبت  ٝ غٞـتٖ سئي ٗي

آٝـؼٛؽ،  زبٖٓ ٗي ٝ   ١بي ثؽثػت ثب ١ف يٞـضي ٠ً ث٠ زطٖ ُٞضٖ ـغ٠ٜ ًفؼٟ ثٞؼ ٝ ثفٍ

 ًفؼٛؽ... ا ؼـ ؼيؽُبٖٛ كفٝ ٗيؿجبـ ؼِٓيفِ غبقفات ـ

ٗٚ ؼـ خ٢بٙ ٝ خ٢بٙ ؼـ خٜٞٙ، ٗطـّٞ ضْ ضؽٙ ثٞؼيٖ. غٞاستٖ ثٜٔيؽ ضيٕٞ ٝ   

. ت٘بٕ تٜٖ ؼـ تبـ١بي زسجٜؽٟ تٌبٛي ثػٞـٕ اٗب ١فز٠ ًٞضص ًفؼٕ، ً٘تف ٗٞكن ضؽٕ

تٞاٛستٖ غٞؼٕ ـا ٛديبت   قؼٕ ٛ٘ي  ػٌٜجٞت ُفكتبـ ضؽٟ ثٞؼ. ١فز٠ ؼست ٝ پب ٗي ٝ ٓكج

 فيبؼ ثكٖٛ اٗب ثـؿي ٛػفاضيؽٟ، ضٔوٖٞٗ ـا كطبـ ؼاؼ... ؼ١ٖ. غٞاستٖ ك

ؼاٛستٖ زٌبـ ثبيؽ ًفؼ. اق تفس،  آٗؽ. ٛ٘ي آ١ست٠ ث٠ سٞي ٗٚ ٗي  ػٌٜجٞت آ١ست٠

 يٟ ز٢يف  ،ضيؽ  تيف ٗيي   ٓفقيؽ. ١فزي٠ ٛكؼييي   غٞؼ ٗي ي ٠ي ٛفٕ زط٘بٖٛ ؼـ ًبس تٞؼٟ



ُطت. ١ِٜبٗي ٠ً ؼـست ث٠ ييي هيؽٗي ٗيٚ ـسييؽ اٝ ـا      تف ٗي آٝـش ٛ٘بيبٙ زٜؽش

 ػلفيت٠ ثٞؼ...  ضٜبغتٖ: قٙ

ثييٞؼ ٝ اق  غييٞٙ ي  ١ييبيص ًبسيي٠ ٗػييت ٝ ٛسسييجص. زطييٖي ق ثييب ١٘ييبٙ هيبكيي٠

ٖ آٝيكاٙ. اٝ ؼـسيت ثيبالي سيفٕ    ج ٝ زفة آش آؿطت٠ ث٠ سك١بي ٓ ١بيص ـضت٠ ؼٛؽاٙ

ًفؼ.  ؾثص ضؽٙ ٗي يٟ ١بيص ـٝي غٞـتٖ، ٗٚ ـا آٗبؼ  ايستبؼٟ ثٞؼ ٝ ثب ٛٞاقش زِٜبٓي

ٝضطيتٜبًي   خييؾ ٗ٘تيؽ   -١بي ٗٚ غييفٟ ثيٞؼ   ت ؼـ زط٠ًٖ ثب ٛلف ١٘سٜبٙ-ٛب٢ُبٙ 

 ٗٚ ـا ثطٌبكؽ...  ي ٠فؼ تب سيٜٗطبثب غٜدفش ـا ثبال ث ًطيؽ ٝ ثي

 ٝخٞؼٕ ؼـ ضُفف ثٜؽ سفػت زط٢٘بيٖ ـا ُطٞؼٕ. ثٜؽ  قٛبٙ ثب ٢ٛبيت  ٛلک ٛلک      

فؼٟ ١بست ٗ اي ٠ً ٗؽت ؼـست ٗثْ خٜبقٟـ ؼاضت ٝ پيٌفٕ سِٜيٚ ثٞؼ. ضؽٙ هفا آة

ٓن  سٞغتٖ ٝ ـٝضٖ ؼـ ًبٓجؽ ثي٘بـٕ ٓن ًطؽ. ؼـ تت ٗي اٗب ١٘سٜبٙ ٝهيطب٠ٛ ٛلک ٗي

-ًفؼٕ. ٛل٢٘يؽٕ اكٔيح ضؽٕ يب ثػتٌي ٗٞؾي  ٓفقيؽ. غٞؼٕ ـا ضک ٛ٘ي قؼ ٝ ٗي ٗي

تٞاٛبيي تٌبٙ غٞـؼٙ ـا اق ٗٚ  زٜيٚ ـٝي ٗٚ اكتبؼٟ ثٞؼ ٠ً ايٚ -اي ضٕٞ ١٘سٞٙ ا٠٢ٓ

 ًفؼ... سٔت ٗي

ً٘ي ُؿضت تب تٞاٛستٖ غٞؼٕ ـا ثبقيبثٖ. ث٠ آـاٗي ثؽٖٛ ـا تٌبٛي ؼاؼٟ ٝ ثيسيبـٟ ٝ  

١بيٖ ـا ٛؽاضيتٖ.   تػت ٛطستٖ. خفئت ؼـاق ًطيؽٙ يب ثستٚ زطٖ ي ٠ٝاـكت٠، ؼـ ُٞض

اق سيفؼي  ١بي ٗفيؽ تيٜٖ   ؼـ تجي ؼاؽ، يع قؼٕ ٝ ػفم سفؼي ثف پيٌفٕ ٗبسيؽ. سّٔٞ

ثؽثػت ٝ  ُيح ٝ َٜٗ ث٠ ٛبًدب غيفٟ ٗبٛؽٕ. ؾٝة ضؽٙ هفاـ ؼاضت. ي ٠ػفم ؼـ آستبٛ

ٙ  . ؼـست ث٠قؼٟ ٗػيجت ـٝي  اش ثي٠  ٗؼطيٞه٠  ُطيٞؼ٣ آؿيٞشِ   ٗبٜٛؽ ٗفؼي ٠ً ثب ؼييؽ

قٛؽُي يبكت٠ ٝ ثب زط٘بٛي ُطبؼ ٝ ؼ١يبٛي   ي ثبقي ٗكغفف ٗػٞف، غٞؼ ـا ثبقٛؽٟ پيفي

 ِٛفؼ ٝ ؼـ ؿَٔيبٙ ايٚ تفؼيؽ ٛبپػت٠، ٗطـّٞ ص ٗيثبق، ٛبثبٝـا٠ٛ ث٠ سٞغتٚ آـق١ٝبي ٛي٠٘

 پك ضؽٙ است...  آة

ؼيٞاـ١بي اتبم ٗبٛيؽٕ. ؼيٞاـ١يبيي   غيفٟ ثف ش ثب اكٌبـي ثالتٌٔيق، پفيطبٙ ٝ ٗطٞ

 ي غٞؼ هفاـ ١ب ٛيك ٗٚ ـا ٗؿط٠ٌٙ ـهػيؽ. ُٞيب آ ٠ً ٝهيطب٠ٛ ؼـ ٗوبثْ زط٘بٙ ٗٚ ٗي
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ـٝي اػػبة ًٞضيؽٛؽ تب ثيطتف ٝ ثيطتف  آٝـ، ٗي زٜؽش ؼاؼٟ ٝ ثب ايٚ ضفًبت ٛبٗٞقٝٙ

١بي  ؼٟضؽٙ ؼـ ؼّ ٝ ـٝ  ١ستي، ث٠ آـاٗي ٗطـّٞ ١ؿٖ ٗٚ ـلٟ ثفٝٛؽ. ؼـ زفغص ٛفٕ

 ، ٗٚ ـا اق ٗٚ ثيفٝٙ ًطيؽ... ؼـ هلْ ؼـة خٜٞٙ ثٞؼٕ ٠ً غؽاي زفغيؽٙ ًٔيؽ

ًيفؼ. ١٘يطي٠    تيپص ٝاـ ضيفٝع ثي٠    هٔجٖ ثيب ١يديبٛي ؼيٞاٛي٠     ثب ضٜيؽٙ ايٚ غؽا،

ي ايٚ غؽا ١ستٖ. ثب ١ف ثبـ ضٜيؽٛص، ؼزبـ يي تيفس ٝضطيتٜبى، تيٞإ ثيب      ثست٠ ؼّ

اتبم غيفٟ  غجفا٠ٛ ث٠ ؼـة اة ضي ٝ تفؼيؽ، ثيضٕٞ ٝ ؿفم ؼـ ُفؼ زست ٗي ًيلي ؼّ

ُ  ٚ يب ٝاهؼ٠تٞاٛؽ آثستٚ ـٝيؽاؼي ضيفي ٗبٖٛ. ايٚ غؽا ٗي ٗي ي اي تٔع ثبضؽ. ثفاي قٛيؽ

ٓؿيؿ اسيت. ٓيؿتي كفاتيف اق     يٌٜٞاغت ٝ ٗكغفف ٗٚ، ايٚ ٓطظبت پفآت٢بة يي ٛؼ٘ت

ي  يي ًفٕ خٜبيتٌبـ ٠ً ٠ًٔ ي ثؽثٞ ؼـ غٞٙ غٞيص، يب ًطتٚ يت٠ؿفم ًفؼٙ يي ػلف

 ثػت ـا ٗتالضي ًفؼٟ است... ضٔكٝٛي ِٛٞٙ

٠ ؼـة ثبق ضؽ. ٛلک ـاضتي ًطيؽٕ. ؼـ ؾ١ٜٖ ثب ايٚ اكٌبـ ٗطـّٞ غٞؼقٛي ثٞؼٕ ً

ٗٚ ُؿاضت. ٗثْ ١٘يط٠ ؼيؽٙ اٝ تسيٌيٚ   ثٞؼ ٠ً پب ث٠ ز٢بـؼيٞاـي ٗطوف " ٗب١ي"

ُطيتٖ.   ـٝضٖ، آسٞؼٟ ٗيي  ١بي ٗكغفف ـؼ١بي ٗٚ ثٞؼ ٝ ثفاي ٓطظبتي اق ضف غبـشؼ

ضؽٛؽ ًي٠ ثيفاي    قؼٟ  ثب ؼيؽٙ اٝ ضيفت -ٗبٜٛؽ ١٘يط٠ ث٠-إ ٛيك  ١بي خ٘د٠٘ ُٞيب ًفٕ

 ؼاضتٜؽ...   ؼست اق خٞيؽٙ ثفٓطظبتي 

 «... ؼٝست ؼاضتٜي! ٗب١ي» -

 «غٞة ضؽ ٠ً آٗؽ!  ز٠» -

غٞا١ؽ ثيطتف ٝ ثيطتف اٝ  اٗب ٗٚ ثبق ١ٖ ؼٖٓ ٗي ،قٛؽ ٠ً ١ف ـٝق ث٠ ٗٚ سف ٗي ثب ايٚ

ٛطييٜؽ ٝ ؼـ   ـا ثجيٜٖ. آجت٠ ايٚ غٞاستٚ تيب پييص اق قٗيبٛي اسيت ًي٠ ـٝثيفٝيٖ ٗيي       

اي ثؽغيٖ ؼـ  ٗبٙ ؼـ ١ٖ، اِٛبـ تٞؼٟ ِٛبٟ غٞـؼٙ ُفٟ قٛؽ. قيفا ث٠ ٗطؽ ّ ٗيزط٘بٖٛ ق

١بي ـٝضٖ ٗٔت٢ت ضيؽٟ ٝ   ؼ. ؼـ ايٚ ١ِٜبٕ قغٖكطبـ ضٔوٖٞٗ ُيف ًفؼٟ ٝ ُٔٞيٖ ـا ٗي



ضيٞٛؽ ٝ ١٘سيٞٙ اسييؽي     ١ب خ٢يؽٟ ٝ سفاقيف ٗي الي ايٚ قغٖ ١بي ٗبيغ اق الث٠ زفى

ٟ  ًٜٜؽ. آغف زطٖ ١بيٖ ٛلٞؾ ٗي سٞقٛبى، تب ٗـك استػٞاٙ تيفيٚ ٝ   اٝ، ػ٘يين  ١بي سييب

١ب است. ِٛب١ي سفؼ ٝ ٗـ٘يٕٞ. ِٛيب١ي ؼٓسسيت ٝ     تفيٚ سيب١ي ؼـ ؼّ تبـيٌي ـٝضٚ

« ٗفٍ خ٢بٛي ثي»ًٜؽ. ؼـ آٙ ؼٝ زطٖ،  تلبٝت ٠ً ث٠ آـاٗي ٗٚ ـا ؼـ غٞؼ ؿفم ٗي ثي

ٙ     ٢ٛلت٠ است. خ٢بٛي ؼٓسست ٝ پف اق آ تٜيب١ي  ١يبي الي  ـاٗيص ًي٠ ثي٠ ت٘يبٕ ٢ًٌطيب

 اـقؼ.  ٗي

-تفيٚ هٖٔ  قثفؼست، ثب ث٢تفيٚ ٝ ظفيق يؽ يي ١ٜفٜٗؽ١ب ـا ثب زطُٖ٘بٙ ايٚ  ثي

ُٞٛي٠ اسيت. زيٞٙ     يًٚطيؽٟ ثبضؽ. ضت٘ب ١٘ي  -ضبيؽ اغال ثب هٔ٘ي آس٘بٛي ٝ ٗبٝـايي

١ب ت٢ٜيب ؼٓييْ ثيفاي ثويبي      ١ب ـا ٛؽاـؼ. ايٚ زطٖ ايٚ زطٖ ١ير هٔ٘ي ٓيبهت ًطيؽٙ

ٝ ًثبكيبت ٝ  ١يب   ٌٛجيت  ي ١٠ب، ت٘بٕ ١ستي ثب ١٘ خ٢بٙ ٝ تؽإٝ ١ستي است. ثؽٝٙ آٙ

اـقؼ. ٗٚ ٛظيٖ   ضبخبت ثُك، ٛ٘ي هؿبي يٟ ١بي ؼٝپبيص، ث٠ اٛؽاق ف١ٕبي ضفيع ٝ ً سبي٠

 ثيٜٖ... ١ب ٗي ١ستي ـا ؼـ آٙ زطٖ

قٛؽ. ٗٚ ـا ؼٝست ؼاـؼ. ٠ٛ  ٗب١ي، ٗؼػٕٞ ٝ ٛديت است. ١٘يط٠ ث٠ ٗٚ ٓجػٜؽ ٗي

قٛيؽ ٝ ثيب ٗيٚ     سف ٗيي ٠ً غٞؼش ُلت٠ ثبضؽ، ٠ٛ! ؼٝستٖ ؼاـؼ زٞٙ ١ف ـٝق ث٠ ٗٚ  ايٚ

پبسػص ـا ثؽ١ٖ. ت٢ٜيب ؼـ   ُٞيؽ ٠ً ٗٚ ثٔؽ ٛيستٖ قٛؽ. آٛوؽـ قيجب سػٚ ٗي ضفف ٗي

ّ  ؼـضبٓيثيٜٖ؛  ٗبٖٛ ٝ ٗي ٗي زط٘بٛص ٝاـٝضٜبيي سيبٟ   ١يبي ا١فيٜ٘يي   ٠ً قيف زِٜيب

ًيٜٖ.   ي ٛبضيٜبغت٠، آت٘يبس ٗيي    قٖٛ، ثب ِٛب١ٖ ث٠ يي كفضيت٠  پب ٗيٝ  ػلفيت٠ ؼست قٙ

تف اق ٗيفيع ثيفاي    ٛيبكتٜي ٝ ٗـجٞٙ ٠ً آٙ ثبال، آٙ ؼٝـ١ب، خبيي ؼستاي ٗـٕ٘ٞ  كفضت٠

 ثطف، ؼـ اٝج ايستبؼٟ است... 

بغ٠ٔ اٛؽاغت٠، ثالتفؼيؽ ؼاٖٛ ٠ً ايٚ ؼـاقـا١ي ٠ً ٗيبٙ ٗٚ ٝ اٝ ك ؼاٖٛ! غٞة ٗي ٗي

ػلفيتِبٙ قفاضي ضيؽٟ اسيت. سيفاٛدبٕ ييي ـٝق ثيب       ًص ؼؼٜٗطي ٝ ضسبؼت ثب غف

٘بٙ ٝ يب ضبيؽ اق اػ٘بم قٗيٚ ؼـيبكت غٞا١ٖ ًفؼ، تيؾ تييكي  ٛيفٝيي ٠ً اق ٗبٝـاي آس
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غٞؼ ؿفم  اق آٙ ػلفيتِبٙ ٜٗطٞس ـا ؼـ غٞٙ إ هي ًفؼٟ ٝ يٌي پبـٟ پبـٟ ـا اق ضٔوٕٞ

 غٞا١ٖ ًفؼ...

 

ي اكٌبـ ٗٚ ١ٖ پبـٟ ضؽ. ك٢٘يؽٕ ٠ً ٝهت ـكتٚ اسيت.   ٗب١ي ٠ً ثٜٔؽ ضؽ، ـضت٠

ضؽ ١فُك  ضؽ. ًبش ٗي ١بيٖ ؼـ ١ٖ ٠ٗفيٚ ؼيؽاـ ـا ١٘يط٠ پبيبٛي است. سِضيق ٠ً ا

ٗبٛيؽ. تيب اثيؽ     ضؽ ١٘يطي٠ ؼـ ًٜيبـٕ ٗيي    ـكت. ًبش ٗي ف ثيفٝٙ ٛ٘ياق ايٚ اتبم ٗطو

 قؼ...  ٛطست ٝ ثفايٖ ضفف ٗي ـٝثفٝيٖ ٗي

پييص اق ـكيتٚ    -١يبي ٗيٚ ؼـ ٓطظيبت غيؽاضبكظي     ثؽٝٙ آُب١ي اق غٞؼقٛي-اٝ  

ٚ ُؿاضيت ٝ پيطيبٛي ٗيٚ ـا    ١بي ٗ ٗبٜٛؽ ١٘يط٠ غٖ ضؽ، ؼٝ ؼستص ـا ـٝي ٠ُٛٞ ث٠

ِٛب١ص ـا پطت ثفهي اٗيؽثػص پ٢ٜبٙ  ًٞضيؽ تب ؿٖ سِٜيٚ سيؽ ٝ ؼـ ضبٓي ٠ً ٗيثٞ

اِٛيك، ٓجػٜؽش ـا ضلظ ًفؼ ٝ ثب غؽايي ٓفقاٙ آغفيٚ خ٘التص ـا  ًٜؽ، ثب تٔػٜؽي ؿٖ

 ثف قثبٙ آٝـؼ: 

 «...ِٛفاٙ ٛجبش» -

 

ـؿيي ٛػفاضييؽٟ   ثب ـكتٚ ٗب١ي، ثبـ ؼيِف ؿ٘ي سِٜيٚ ثف هٔيت ٗيٚ ٛطسيت ٝ ث   

ث٠ ًيٜح   ضٔوٖٞٗ ـا زَٜ اٛؽاغت. ثؽثػت ٝ سفغٞـؼٟ، سفٕ ـا ث٠ قيف اكٌٜؽٕ. غٞؼ ـا

٠ٜ٢ً ٝ ضٌست٠، ًك ًفؼٕ ٝ قا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتٖ.  اتبم ًطيؽٕ ٝ پطت ث٠ ً٘ؽ

 ٗثْ ١٘يط٠، ًٞضيؽٕ ؼـ ؾ١ٜٖ ؼٝثبـٟ اٝ ـا ٗفٝـ ًٜٖ: ...

ت٠ پبى. يي ـٝش ٗوؽس. ِٗف ضبيؽ ٗب١ي يي ٗٞخٞؼ آس٘بٛي است. يي كفض» -

ـا ؼٝسيت ؼاـؼ؟ ضيبيؽ اٝ ت٢ٜيب اٗييؽ     ٠ً اٝ ت٢ٜب ًسي است ًي٠ غيبؼهب٠ٛ ٗيٚ     ٠ٛ ايٚ



اي اق يي ثٔٞـ ؼـغطبٙ ٝ  ٠يبٙ ثب ػلفيتِبٙ است. ضبيؽ اٝ تٌپب ثي ؼـٗبٛؽُبٙ، ؼـ خَٜ

اق  ، ١جٞـ ًفؼٟ. ١فز٠ ١ست، اٝاـقضٜ٘ؽ است ٠ً اضتجب١ي ؼـ اػ٘بم ايٚ زب١ي  غال

 «...فيتِبٙ ٛيستػل خٜک

 

١بيٖ ـا ٗبٓيؽٕ ٝ ًٞضيؽٕ ثفاي ـ١بيي اق ُيديي، پيفاٗيٞٙ ـا ثفاٛيؽاق ًيٜٖ.      زطٖ

اتبم ؼييؽٕ. ٛل٢٘ييؽٕ    ي ٠ـاٛؽٕ، سيٜي ؿؿا ـا ؼـ ُٞض ١٘سٜبٙ ٠ً ؼيؽٟ ث٠ اقفاف ٗي

خبٙ ًي ثفايٖ ؿؿا آٝـؼٟ ثٞؼ. اٗب ١٘يٚ ٠ً اكٌبـٕ ـا سف ٝ سبٗبٛي ؼاؼٕ، يبؼٕ  ٠ً غبٕٛٞ

 إ. غٞؼٕ ـا ث٠ س٘ت سيٜي ًطيؽٕ. آش ٝ ٛبٙ ٝ آة ثٞؼ...  ١بست ُفس٠ٜ ؽتاكتبؼ ٠ً ٗ

١ؽف هبضن  إ ثٞؼٕ، ثي خ٘د٠٘ ٠ً سفُفٕ ٗجبـقٟ ثب غؽا١بي َُٜ ؼـٝٙ ١٘سٜبٙ

ـا ؼـ ؼست ُفكت٠ ٝ ضفٝع ث٠ زفغبٛؽٙ آٙ ؼـ آش ًفؼٕ. ؼـ ايٚ ٗيبٙ ٛب٢ُيبٙ ضيک   

ك تدفث٠ ٌٛفؼٟ ثٞؼٕ! ييي  اِٛيكي ث٠ ٗٚ ؼست ؼاؼ. ضسي ٠ً پيطتف آٙ ـا ١فُ ضِلت

 هؽـتي ٗفٗٞق!... اي ٗٞؾي ضْ ضؽٟ ؼـ اضسبس اٛؽيط٠ اِٛيك: ضک ٝسٞس٠

إ، اٝ ٗطٌٕٞ ث٠ ثٞؼٙ  ثب غٞؼ اٛؽيطيؽٕ، تب قٗبٛي ٠ً ايٚ هبضن ـا ؼـ ؼست ُفكت٠ 

ٗبٛؽٙ. اٗب اُف ـ١بيص ًٜٖ، ؼـ آش كفٝ ـكت٠ ٝ ؿفم غٞا١ؽ ضؽ.  است. ٗطٌٕٞ ث٠ قٛؽٟ 

اش ٛييك پيک اق كيفٝ ـكيتٚ ؼـ اػ٘يبم اييٚ        ت. ضتي ضبيؽ خٜبقٟث٠ ٛيستي غٞا١ؽ ـك

ٝاهيغ قٛيؽُي ٝ ٗيفٍ اٝ ؼـ ؼسيت ٗيٚ اسيت!        ٗسػفٟ، ١فُك پيؽا ٛطٞؼ! كيي  ٗبيؼبت

سفٛٞضت اٝ ؼـ ؼست ٗٚ است! ثٞؼ ٝ ٛجٞؼ اٝ ؼـ ؼست ٗيٚ اسيت! ١يير اغتييبـي اق     

 غٞؼش ٛؽاـؼ! 

ضن غيفٟ ضؽٕ. اضسبس ثب ؿفٝـ ً٘فٕ ـا ـاست ًفؼٕ ٝ ثب ِٛب١ي تطويف آٗيك ث٠ هب

اي ضييكبٛي اق سيفٕ ُؿضيت ٝ ٓجػٜيؽ      هؽـت ػديجي ٗٚ ـا كفاُفكت. ٛبُيبٟ اٛؽيطي٠  

١بيٖ ٛوص ثست. ً٘ي تفؼيؽ ؼاضتٖ اٗب ٢ٛبيتب تػ٘يٖ غيٞؼ   ي ٓت اي ؼـ ُٞض٠ ٗٞؾيب٠ٛ
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ـا ُفكتٖ. هبضن ـا ث٠ آـاٗي ثبال آٝـؼٕ ٝ ؼـ يي ٓطظ٠، ٛب٢ُبٙ ـ١بيص ًفؼٕ. ث٠ س٘ت 

 -ـٕٝ ٓطظ٠ ؼـ ُٜؽاة قٛؽُي كفٝ ٗي  ث٠  ٗثْ ٗٚ ٠ً ٓطظ٠-قٝؼي  ٠ًبس٠ پفت ضؽ ٝ ث

 ؼـ آش كفٝ ـكت ٝ ؿفم ضؽ. 

 

 «آيب ٗٚ اٝ ـا ًُطتٖ؟...» -

 «٠َ١! ٗٚ اٝ ـا ًُطتٖ!...» -

  اق  پيک  غٞاسيتٖ ثي٠ سفٛٞضيت    ثٞؼٕ ٝ تبقٟ ٗيي ٜٗؽا٠ٛ ؿفم ؼـ ثبؼ ٝ ؿفٝـ  ـؾبيت

كفؼاي اٝ ثيبٛؽيطٖ ٠ً غؽا١بيي ٗطٌٞى اق پطت ؼـة اتبم، ٗٚ  ٗفٍ هبضن ٝ كفخبٕ

٠ اكٌيبـٕ ـا ؿيفم ؼـ   ًي  إ ـا ث٠ غٞؼ خٔت ًفؼ. اق ايٚ ـا اق ؼٛيبيٖ ثيفٝٙ ًطيؽ ٝ تٞخ٠

تػفيت هفاـ ؼاؼٟ  ضبٙ ؼـ ٗسيف إ ـا ثب ًَٜٔ غٞؼغٞا١ي تطٞيص ٝ خ٢بٙ غٞؼسبغت٠

١يبيٖ ـا ؼـ   ف٠ٗفًٜبٙ سِفؿ٠ً ؿ ف ُطتٖ. ثب ايٚ ٠٘١، ؼـضبٓيغبق ثٞؼٛؽ، سػت آقـؼٟ

 ١بيٖ ـا تيك ًفؼٕ.  اتبم غكيؽٕ ٝ ُٞش اغتيبـ ث٠ پطت ؼـة ١ٖ ًطيؽٟ ثٞؼٕ، ثي

 « ـسؽ. ؼـست ٛيست ـ١بيص ًٜيٖ. آقاـش ث٠ ًسي ٛ٘ي» -

 «يي ؼيٞا٠ٛ ثبضي. اي ٛيست. ٛجبيؽ تب آغف ػ٘ف پبسٞق زبـٟ» -

خبسيت   اش آٙ يٜيٖ خٜبقٟآٛوؽـ ثف ثٞؼٛص پبكطبـي ًٚ ٠ً ثبالغفٟ يي ـٝق ثج» -

 «...ٝ غٞٛص ث٠ ُفؼٙ ٗب اكتبؼٟ!

 ٛجٞؼ؟... "ضٕٞ ي  ا٠٢ٓ" غفت آيب ايٚ غؽاي غفت

 ـاٛؽ... ُ٘بٖٛ غٞؼش ثٞؼ ٠ً ٗثْ ١٘يط٠ اق ٗفٍ ٗٚ سػٚ ٗي آـي ث٠

خيٞش اكتيبؼ.   ٝ  اٝ، هٔجٖ ؿفم ؼـ ًي٠ٜ ٝ ٛليفت ثي٠ خٜيت    ثب ضٜيؽِٙ غؽاي ٗفٗٞق

١بيي ٓفقاٙ ث٠ س٘ت تػتٖ  ٖ. ثب ُبٕضبٙ ـا ُٞش ؼ١ ١بي ٛتٞاٛستٖ ثبيستٖ ٝ ثبهي ضفف



٠ً قا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞضٖ ُفكت٠ ثٞؼٕ، ـٝي پ٢ٔٞي زپٖ ٝ پطت ثي٠   غكيؽٕ ٝ ؼـ ضبٓي

ثيٞؼٕ ًي٠    اضٞاّ ؽاي اٝ ٜٗؤت ُطت٠ ٝ پفيطبٙهؽـي اق ضٜيؽٙ غ پٜدفٟ ٝٓٞ ضؽٕ. ث٠

ـ    ١بيٖ ـا ثست٠ ٝ ؼـ ضبٓي ٠ً ٗي ثب اؾكفاة زطٖ ّٞ غيٞؼقٛي  ٓفقييؽٕ، ؼـ غيٞؼ ٗطي

 ضؽٕ... 

ضٕٞ آـقٝي ٗفٍ ٗٚ ـا ؼاـؼ. ٗٚ ١فُيك ثي٠ اٝ     ي ١٠يسٞهت ٛل٢٘يؽٕ ٠ً زفا ا٢ٓ

 ًيک  ٠ُٛٞ ٠ً ث٠ ١يير  إ. ١٘بٙ اضت٠ضبّ ًبـي ث٠ ًبـ اٝ ٛؽ ثؽي ٌٛفؼٟ ثٞؼٕ. اغال تبث٠

١بي ؼٝپب ث٠ غٞٙ  ١بي ٗٞؾي ٝ ًفٕ ي سبي٠ إ. اٗب اٝ ١ٖ ٗثْ ثوي٠ ؼيِفي ًبـي ٛؽاضت٠

َ سٗٚ تط٠ٜ ا ـ١يب اٗتطيبٙ ًيفؼٟ. ٗثيْ آٙ     ٛيبثٞؼي ٗيٚ ـا ؼاـؼ. ثب   ت. ١٘يط٠ آ١ٜي

سِبٙ ِٝٓفؼ آـاٗص ضت ـا ـثيٞؼٟ   ي ٠ً٠ ٛبٓ ؼـ ضبٓي پبييكي. آٓٞؼ ٠ٗسفؼ ٝ  ضت ٛي٠٘

ـا ُطٞؼ ٝ ثيب   ضؽ، ث٠ آ١ستِي ؼـة اتبم ٝ سٞق تٜؽي اق الي پٜدفٟ ٝاـؼ اتبم ٗي ثٞؼ

ٓطظيبتي  ؼـغطيؽ.  سليؽش ؼـ تبـيٌي ضت ٗي ثؽٙاتبم ُؿاضت.  اضتيبـ پب ث٠ ؼـٝٙ

 -پٜيبٟ ؼـ هجيف اسيت    پبـٟ ًفؼٙ خسؽي ثيي   ت٠ٌ ي ضجطي ُفس٠ٜ ٠ً آٗبؼٟ ١٘سٞٙ-

تيب   ٠ًضؽ  ١بيٖ  سفٗبي سػتي ٝاـؼ ـٍاق ؼاؿي ِٛب١ص، ًفؼ.  ضفيػب٠ٛ ٗٚ ـا ثفاٛؽاق 

ف كفيجيي ثي   ٛيطيػٜؽ پيف   ٛب٢ُبٙقؼ.  ١بيص ثفم ٗي زطٖسٞقاٛؽ.  ٖ ـا ١بي ٗـك استػٞاٙ

 ضيْ ضيؽٟ ؼـ  . ؼـ سٌٞتي ٝـ ضؽ  ث٠ سٞي ٗٚ ض٠ٔ٘ ٓطظ٠ ؼـ يي ٓجبٛص ٛوص ثست ٝ

ٗٚ ـا  -قٛؽ اش ضٔو٠ ٗي پيٌف ٝ ق١فآُيٚ ٠ً ث٠ ؼٝـ قؼ٠٘ سٞٙ ٗبـي ؿ١ّٞ٘- خٜٞٙ

ًي٠ ضُفضُيف ػيفم     ضيبٓي  ٝ ؼـ قؼ ٛليک ٗيي   ٛليک  ،ًيفؼ  ب ٗيي ؼـ ثفُفكت. ثب ١يدبٙ تؤّ

 . ..پيسيؽ ٗيٓطظ٠ ثيطتف ث٠ ؼٝـ ٗٚ   ث٠  ٓطظ٠ ـيػت، ٗي

هيفاـ  فؼ ضؽٙ غ ضفف١بي ٛطيلٖ ؼـ  استػٞاٙ .٠ ثٞؼتفس ت٘بٕ ٝخٞؼٕ ـا كفاُفكت

اٗب ؼـست ١ِٜبٗي ٠ً ٗفٍ ثفاي  ؼيؽٕ. تف ٗي غٞؼ ـا ث٠ ٗفٍ ٛكؼيي ٠ٜآيٝ ١ف  ؼاضت

وٖ ـا خ٘غ ًفؼٕ ٗٗالهبت ثب ٗٚ ث٠ ًٜبـٕ ـسيؽٟ ٝ غٞاست ؼستبٖٛ ـا ثِيفؼ، آغفيٚ ـ
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پيب   ٝ   قؼٟ، ثب ت٘بٕ ٝخٞؼ زٜبٙ ؼست ضؽٟ ٝ ٝضطت غل٠ ٕضٔو١ٞبي غيک ٝ  ٝ ثب زطٖ

 ١بي ٛيفٜٝٗؽش ثيفٝٙ ثٌطٖ...  قؼٕ ٠ً تٞاٛستٖ پيٌف ٛطيلٖ ـا اق قيف زِٜبّ

اتبم غكييؽٕ ٝ ؼـ ضيبٓي ًي٠ غيٞؼ ـا ؼـ      ي ٠بز٠ ٝ ضيفاٙ، ثب ضتبة ث٠ ُٞضؼستپ

١يبي ُيفٟ    ًفؼٕ. ثب ٗطيت  ٓفقيؽٕ، ثب تفس ِٛب١ص  آؿٞش ًطيؽٟ ثٞؼٕ ٝ ث٠ ضؽت ٗي

١٘سيٞٙ  -ُطيبؼ ٝ غطيِ٘يٚ    ١بي ًفؼٟ ١٘بٛدب ؼـ ًٜبـ تػت ايستبؼٟ ثٞؼ ٝ ثب زطٖ

ًيفؼ. اضسيبس تيفس ٝ     ًطيؽ ٝ ٗٚ ـا ثفاٛؽاق ٗي ثب كطبـ ٛلک ٗي -١ٞـُبٝٗيطي ٜٓؽ

٠ً  ضبٓي ٙ سبغت. ؼـپب، ٝخٞؼٕ ـا سػت پفيطب اؾكفاة اق سِٜيٜي ِٛبٟ آٙ خبٛٞـ ؼٝ

ٖ ؼـ ٗييبٙ  ُيدِيب١ ـا ؼـ ٗيبٙ ؼٝ ؼستٖ هلْ ًفؼٕ. قؼٟ ٝ سفٕ   ٠٘ٓفقيؽٕ، ز٘جبت ٗي

١يبي ٗ٘تيؽ ٝ ٝضطيتٜبى آقاـؼ١ٜيؽٟ، ؼـ      ٗكغفف ٝ سٞت ١بي غفذ ٗتٞآي ًفٕ غفذ

ضٕٞ ثب غطٖ ٝ ٛلفت ث٠ س٘ت ٗٚ آٗؽ،   ي ٠. ؼـ ايٚ ١ِٜبٕ ا٢ٓثٞؼٗتالضي ضؽٙ  ضفف

 ١يير زييكت  »ؼٝ ؼستي غٞـتٖ ـا ُفكت ٝ ثب غؽايي غل٠ ًفؼٟ، ؼـ ُٞضٖ ٢ٛيت قؼ: 

ٝ ؼـ ضبٓي ٠ً سيفظ اق ػػيجبٛيت ثيٞؼ، اق اتيبم ثييفٝٙ      « ضجي٠ آؼٗيكاؼ ٛيست ٓؼٜتي

 ـكت... 

سيفؼ   ضجي ثبـ ؼيِف ؼـ ٛي٠٘ ايٚ ت٢ٜب ثبـي ٛجٞؼ ٠ً اٝ هػؽ خبٙ ٗٚ ـا ؼاضت. يي

ػ٘يوي كفٝ ـكت٠ ثٞؼٕ، ٛب٢ُبٙ ثف اثيف كطيبـ سيِٜيٜي     ٝ تبـيي ؼـ ضبٓي ٠ً ث٠ غٞاة

پيٌفي، ٗٚ ـا اضبق٠ ًفؼٟ  تبؼٟ ثٞؼ ٝ زٞٙ اكؼي ؿّٞتٜص اق غٞاة پفيؽٕ. ـٝي ٗٚ اك

ًيفؼ ٝ   ١بي ؼـضت ػفم، اق پيطبٛيص ز٠ٌ ٗي پيسيؽ ٠ً هكفٟ ٝ زٜبٙ ث٠ ؼٝـ ٗٚ ٗي

١بيٖ ًبٗال ثبق ضيؽ، ٛليک    اي ٠ً زطٖ پبضيؽ. اٗب ؼـست ؼـ ٓطظ٠ ثف سف ٝ غٞـتٖ ٗي

ت ايسيتبؼ.  ضفًي  ١بي ٗٚ ٝاـؼ ًيفؼ ٝ ثيي   ػ٘يوي ًطيؽ ٝ آغفيٚ كطبـ ـا ثف استػٞاٙ

ٓطظبتي ثؼؽ ثؽٝٙ ًٞزٌتفيٚ ضفكي ثٜٔؽ ضؽ ٝ اق اتبم ثيفٝٙ ـكت. آٙ ضيت ضويوتيب   

ثػت يبـٕ ثٞؼ. ث٠ ٗٞهغ ثيؽاـ ضؽٟ ثٞؼٕ. تيفش ث٠ سَٜ غٞـؼ. ضبيؽ اُف ً٘ي ؼيفتيف  



١يبيٖ ـا   پيسيؽ ٠ً ت٘بٕ استػٞاٙ اي ث٠ ؼٝـ ٗٚ ٗي اٛؽاقٟ پفيؽٕ، ز٠ ثسب ث٠ اق غٞاة ٗي

 ُطتٖ. ُ٘بٙ ثفاي ١٘يط٠ اكٔيح ٗي ُٗفؼٕ، ثي ٛ٘يضٌست ٝ اُف ضتي  ٗي

اي ٛيك ٗتٞخ٠  ؼاضتٖ، زيك١بي تبقٟ ضٕٞ ي  ا٠٢ٓاي ٠ً ثب  ؼـ غالّ پيٌبـ١بي ضجب٠ٛ

        ِٙ  ضؽٕ. ٗثال ك٢٘يؽٕ ًي٠ اٝ اكيكٝٙ ثيف قيجيبيي، ثيٞي غيٞثي ١يٖ ؼاـؼ. ؼـسيت ٝاـٝ

ٙ -طي ٠ً تؼػجبت غ ػلفيت٠. ثب ايٚ قٙ اق اي  اٛيؽاقٟ   ثي٠  -ثيٞي ُٜيؽ كبؾيالة    ١٘سيٞ

فكتص ـا ٜٗطٞس ث٠ ثيفٝٙ تفاٝش ًفؼٟ ٝ ٗـك غي  ي آٙ ػلفيت٠ ٌيؽٟٗـك پ ١بي ـٝق٠ٛ

ضٞؼ، اٗيب ٗيٚ ٗك٘ئيٜٖ ثيٞي ُٜيؽ ٝ       زٜبٙ اضبق٠ ًفؼٟ ٠ً ١فُك ث٠ ٗٚ ٛكؼيي ٛ٘ي

ضٞؼ آٙ ً فِٕ ؼٝپب، ثٞي غٞثي ١ٖ ؼاضت٠ ثبضؽ؟ ١٘يط٠  ؼ١ؽ. اغال ِٗف ٗي ٗتؼلٜي ٗي

 "ا١في٘ٚ زيبم ٝ ٗكغيفف  "ي ثؽثٞ ز٠ ٓؿتي ؼاـؼ ٠ً آٙ  ت٠ٗيػٞاستٖ ثؽاٖٛ آٙ ػلفي

 ٗؽإ ثب ٝٓغ ؼـ ضبّ ثٔؼيؽٙ اٝست؟... 

 

قٝؼي  ش، ٗٚ ـا ٗويبٕٝ سيبغت. ثي٠   ١بي تبـيي ٝ ٗطٞ آٗؽ١ب ؼـ آٙ ضت يصايٚ پ

١يبي   يبؼ ُفكتٖ ثبيؽ ثيطتف ٗفاهت غٞؼٕ ثبضٖ. قيفا ١يف آٙ، ٌٗ٘يٚ ثيٞؼ اسييف ٛوطي٠     

ضؽٟ ٝ خبٖٛ ـا اق ؼست ثؽ١ٖ. ثب ايٚ ٠٘١ ؼـى ايٚ  ٕٞض ي  ا٠٢ٓػلفيت٠ ٝ  ا١فيٜ٘ي قٙ

١ب ثي٠ غيٞٙ ٗيٚ تطي٠ٜ ١سيتٜؽ؟ ٗيٚ ًي٠         ٗٞؾٞع ثفايٖ ثسيبـ سػت ثٞؼ ٠ً زفا آٙ

 ١يسٞهت ًبـي ث٠ ًبـضبٙ ٛؽاضتٖ؟ 

زيكضيبٙ ٜٗكويي    ١ب ٗٞخٞؼات ػديجي ١ستٜؽ. ٗكغفف ١سيتٜؽ. ١يير   اغٞال آؼٕ

ضبٙ ًيٜٖ.   هت ٛتٞاٛستٖ ؼـىضبٙ. ١يسٞ ضبٙ ٗطػع است ٝ ٠ٛ ثؽي ٛيست. ٠ٛ غٞثي

ضٞؼ زيكي ك٢٘يؽ. اق اّٝ ١ٖ ١٘يٜكٞـ ثٞؼٛيؽ. اُيف ٗفاهيت ٛجبضيي      اق ـكتبـضبٙ ٛ٘ي

ثطيف ـا ثيب ؼـييٞقُي، ثيؽثػتي ٝ ًثبكيت       ي  ًي٠ ٛكلي٠   ؼـستي ًٜٜؽ. ث٠ ات ٗي  پبـٟ ت٠ٌ

 اق ١٘بٙ ـٝق ٛػست ١ٖ ١٘يٚ ثٞؼ...اٛؽ.  ثست٠
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ٖ   ١بي پطتٖ ـا ٛٞاقش  ضؽ ٝ استػٞاٙ ثبق ٝاـؼ  ٛي٠٘ ي ٟ ثبؼ اق پٜدف ١يبي   ًيفؼ. قغي

ـٝضٖ سٞقش ضؽيؽي ُفكت. غٞؼٕ ـا ثيطتف خ٘غ ًيفؼٕ ٝ ثيب ؼسيت ـاسيتٖ پتيٞي      

 اي ؼـ ٗـيك  ـا پيؽا ًفؼٟ ٝ ـٝي غٞؼ ًطيؽٕ. اٗب ٗٞثف ٝاهغ ٛطؽ. سفٗب ث٠ اٛيؽاقٟ   ٠ٜ٢ً

ضيٜيؽٕ. ٛبزيبـ    ١بيٖ ـا ٗي استػٞاٙ ػٞاٖٛ ٛلٞؾ ًفؼٟ ثٞؼ ٠ً غؽاي تفى ثفؼاضتٚستا

٠ً غٞؼ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتي٠ ثيٞؼٕ،    ضبٓي ثب ثؽثػتي ٝ ٝاـكتِي ثؽٖٛ ـا تٌبٛي ؼاؼٟ ٝ ؼـ

 اغتيبـ ثب غٞؼ اٛؽيطيؽٕ: ؼـ ُٞض٠ تػت ٛطستٖ. ؼـ ايٚ ٓطظ٠ ثي

ضيؽ غيفّ    غٞـؼ. ًيبش ٗيي   ؼيِفي ـهٖ ٗي ي  ٠ضؽ سفٛٞضت ث٠ ُٞٛ ًبش ٗي» -

ًيفؼٕ.   ثٞؼ ـا ثب يي هيسي تيك ٝ ثفّٛؽٟ ٜٗوكغ ٗيي  ٗ٘تؽي ٠ً ٗيبٙ ٗب كبغ٠ٔ اٛؽاغت٠

ٙ  ـ قٗيبٙ ٝ ٌٗيبٙ ٝ ثي٠   آٝ ضؽ غبـج اق ؼيٞاـ١بي سّٔٞ ػيؿاة  ًبش ٗي  ؼٝـ اق زطي٘ب

ٗبٛيؽٕ ٝ اٝ ـا سيتبيص    ١٘تب، تب اثؽ غيفٟ ٗي ١بي آس٘بٛي ٝ ثي ػلفيت٠، ؼـ آٙ زطٖ قٙ

 «ًفؼٕ. اٝ ٠ً ث٢تفيٚ ثٞؼ. اٝ ٠ً قيجبتفيٚ ثٞؼ. ٗي

 «ـسيؽ، ز٠؟ ػلفيت٠ اق ـاٟ ٗي ـست ؼـ ١٘يٚ ١ِٜبٕ قٙاٗب اُف ؼ» -

آٝـؼ ٝ ١٘سٜيبٙ   آٝـش ث٠ سٞي ٗٚ يٞـش ٗي ١بي زٜؽش ضت٘ب ثب ١٘بٙ خيؾ» -

١بي  ُفؼاٛؽ. ضبيؽ ثب زِٜبّ ًطبٙ ث٠ اتبهٖ ثبقٗي ؼاؼ، ٗٚ ـا ًطبٙ ٠ً ُٔٞيٖ ـا كطبـ ٗي

ًطيؽ تيب ثيب    ثيفٝٙ ٗيخٖ ـا ١بي ٗفقٞة ٝ ٓك ًفؼ ٝ ـٝؼٟ ٟ ٗيپبـ تيكش ضٌٖ٘ ـا پبـٟ

١يبيٖ ـا اق   ضٜبٝـ زطٖ ي ٟ ، تٞؼاش ١بي ًطيؽٟ ١ب ٗٚ ـا ؼاـ ثكٛؽ. يب ضتي ثب اِٛطت آٙ

ي  ا٠٢ٓآٝـؼ. اٝ ٠ً اق ٗٚ ٗتٜلف است. اٝ ٠ً ث٠ غٞٙ ٗٚ تط٠ٜ است. ضبيؽ  ه٠ ؼـ ٗيضؽ

ّ    ٗي ًفؼ. ث٠ ؼٝـٕ ضٔو٠ ١ٖ ًٌ٘ص ٗي ضٕٞ   ٛويؽـ پيٌيفي، آ  قؼ ٝ ١٘سيٞٙ اكؼيي ؿيٞ

فؼ ضٞؼ. ضتي ٌٗ٘ٚ ثٞؼ ؼٝ ٛلفي ث٠ خيبٖٛ ثيبكتٜيؽ،   ١بيٖ غ ؼاؼ تب استػٞاٙ يكطبـٕ ٗ

إ ـا ثطٌبكٜؽ ٝ پک اق ثيفٝٙ ًطيؽٙ هٔجٖ، آٙ ـا خٔٞي سَ  آٓٞؼ سي٠ٜ ثب تيـي زفى

 «... ثيبٛؽاقٛؽ تب ؼيِف ٛتٞاٖٛ ػبضن ثبضٖ



ٚ تٞاٜٛؽ ػطن ـا اق ٝخيٞؼ ٗي   فث٠ ١ٖ ٛ٘يؼاٜٛؽ ٠ً ضتي ثب ايٚ ض ١ب! ٛ٘ي ناض٘» -

ّ   تٞاٖٛ ثب تي تٞاٖٛ ػبضن ثبضٖ. ٗٚ ٗي ثكؼايٜؽ. ٗٚ ثؽٝٙ هٔت ١ٖ ٗي ١يبيٖ   تي سئٞ

ٝهيت ثؼيؽ اق    ؼاٜٛؽ. آٙ ١ب ايٚ ـاق ـا ٛ٘ي ١ب ثبضٖ. ٝٓي ز٠ غٞة ٠ً آٙ ػبضن آٙ زطٖ

ًٜٜيؽ ًي٠ ػطين اٝ ـا اق ٗيٚ      ؼاـٛؽ. كٌيف ٗيي   ثيفٝٙ ًطيؽٙ هٔجٖ ؼست اق سفٕ ثفٗي

ٍ   ١بي ٗٚ، تي تي سّٔٞ ؽاـٛؽ ٠ً تي١ب غجف ٛ اٛؽ! ٝٓي ثيسبـٟ قؼٝؼٟ ١يبي   تي ٗيٞيف

 «...١بي آس٘بٛي سبغت٠ ضؽٟ ٗٚ ثفاي ثٜؽُي آٙ زطٖ

 آ١ي ًطيؽٕ ٝ ثب ضسفت اؼا٠ٗ ؼاؼٕ:

ؼي اِٛييك ثبضيٖ. ـٝييؽا    تٞاٛستٖ ضب١ؽ ييي ـٝييؽاؼ ضيِلت    ًبش يي ـٝق ٗي» -

ـ  آٗيك ػطن، ـَٛ اسفاـ اسفاـآٗيك ٠ً قٛؽُي ـا ثب هٖٔ ثيبـ   ا ييي آٗيكي ًفؼٟ ٝ ١سيتي 

ي ١ستي  ٛبضٜبغت٠، آٙ يِب٠ٛ ٠ٌٔٗ ي  ٠ـٝق آٙ كفضت  ثفاي ١٘يط٠ خبٙ ؼ١ؽ. ًبش يي

پب ث٠ ؼٛيبي ضويف ٗيٚ   -ًطيؽ كفخبٕ ٗي ٠ً ثب سفؼي ِٛب١ص خ٢بٙ ـا ث٠ زبٓطي ثي-

 «...آٗؽ ُؿاضت٠ ٝ ث٠ ؼيؽاـ ٗٚ ٗي

اٗب ٛب٢ُبٙ ث٠ غٞؼ آٗؽٟ ٝ ٗتٞخ٠ اضيتجبٟ ٛبثػطيٞؼٛي غيٞيص ُفؼييؽٕ. پيک ؼـ      

 غٞا١ي ثب هؽـت ت٘بٕ ايستبؼٟ ٝ ٢ٛيت قؼٕ:  ٗوبثْ ايٚ قيبؼٟ

ك اق اييٚ ؼـة ٝاـؼ  ؼيٞا٠ٛ ضؽي؟! اض٘ن! ػدت اٛتظبـ ٗكغفكي! اٝ ٛجبييؽ ١فُي  »-

ف ٝ ٠ٜ٢ً ضبيستِي پؿيفايي اق اٝ ـا ٛؽاـؼ. اغال زفا ثبيؽ ثي٠ ؼييؽاـ   ضٞؼ. ايٚ اتبم ٗطو

 ٖ تليبٝت   ١يبي ؿِ٘ييٚ ٝ ثيي    ٗٚ ثيبيؽ؟ اٝ ٠ً خ٢بٛي ثػبقفش ثفپبست. اٝ ٠ً ثب زطي

١يبي ١سيتي اق ضيؽت ضيفٜٗؽُي ؼـ      طؽ ٠ً ت٘بٕ خبؾث٠ً زٜبٙ ؼٛيب ـا ث٠ زبٓص ٗي

ٜيؽ. اٝ ًي٠ كفٝؿيي اسيت     ًٜ ي كفٝ ـكت٠ ٝ ضويفاٛي٠ خيبٙ ٗيي   فؼاة ثؽثٞي غبًستفٗ

٢ٗف. اغال اٝ ًدب ٝ ٗٚ ًديب؟ ٗيٚ ٗٞخيٞؼي ضوييف ٝ ثيؽثػت       اق غؽاي  ثػص ككايص

 «...ؼـثفاثف آٙ غالثت ٗكٔن
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ٖ   فٜٗؽٟ اق سفقٛصض ١يبي سييبٟ اٝ،    ١بي غٞؼ، ثب ُيدي سفٕ ـا ثٜٔؽ ًيفؼٕ. زطي

ُؿضت. ًٞضيؽٕ زٜيؽثبـ ثي٠ ٗـيكٕ     زفغيؽ ٝ اق خٔٞي ؼيؽُبٖٛ ٗي ٗؽإ ؼـ ؾ١ٜٖ ٗي

كٔن ١ستٖ. ثيؽثػت ٝ كفسيٞؼٟ. ثبـ١يب ٝ    ٗ ١ب ١يرِ ُٞضكؼ ًٜٖ ٠ً ٗٚ ثؽٝٙ آٙ زطٖ

٢ٗ٘ي اسيت. ٛجبييؽ آٙ ـا كفاٗيٞش     يٞؼ تٌفاـ ًفؼٕ. قيفا ايٚ يبؼآٝـثبـ١ب ايٚ ـا ثب غ

١ب ـا ؼاضت٠ ثبضٖ،  تٞاٖٛ آٙ زطٖ ١ب ـا ثجيٜٖ، ٝهتي ٛ٘ي تٞاٖٛ آٙ زطٖ ًٜٖ. ٝهتي ٛ٘ي

ٛلک ًطيؽٙ ؼاضت٠ ثبضٖ. ثبيؽ اق ١ٖ ثپبضٖ. ثبيؽ ٜٗلدف ضؽٟ، ٛيست  ضتي ٛجبيؽ ضن

ِٚ »١٘سيٞٙ   -١يبي آسي٘بٛي   ؼـ كفاؽ آٙ زطٖ-ٝ ٛبثٞؼ ضٕٞ. ثبيؽ ايٚ ًبٓجؽ قٗيٜي   ٗي

ٕ    ، اق ٗيبٙ ثيفٝؼ. اغيال ١  «١فُك ٝخٞؼ ٛؽاضت٠ ١يب ؼـ ٗييبٙ پيٌيف     ٘يبٙ ث٢تيف ًي٠ ًيف

ٖ  تي سّٔٞ  يپيؽا ضٞٛؽ ٝ تإ  ضؽٟ ٗتالضي ١يبي   ١بيٖ ـا ٛطػٞاـ ًٜٜؽ. ٝهتي آٙ زطي

اي اق ٗٚ  آس٘بٛي ـا ٛؽاضت٠ ثبضٖ ضتي ٛجبيؽ خسؽي اق ٗٚ ثبهي ث٘بٛؽ. ضتي ٛجبيؽ ؾـّٟ

 ثبهي ث٘بٛؽ... 

ًفؼ. اِٛبـ غٜدفي  پيسيؽ ٝ ُيدِب١ٖ ـا ٗتٞـٕ ٗي آٝـ ؼـ سفٕ ٗي ػؿاةغؽا١بيي 

زفغبٛؽٛؽ. ثب هٞـت ؼاؼٙ ِآة ؼ١يبٖٛ، تيـيي ؼـ    ١بيٖ كفٝ ثفؼٟ ٝ ٗي ثفٛؽٟ ـا ؼـ ضويو٠

ـكت ٝ اضٌٖ سفاقيف ضؽ. سفٕ ـا ؼـ ٗييبٙ   كفٝ  -١بي ُٞضتيِ ضٔوٖٞٗ ؼـ تٞؼٟ-ُٔٞيٖ 

آٝـ  اي ٗالّ ت ؼاؼٟ ٝ ٗت٘فًك ضٕٞ. اٛؽيط٠ؼٝ ؼستٖ هلْ ًفؼٕ. ًٞضيؽٕ ث٠ اكٌبـٕ خ٢

 ٛبى اق ؾ١ٜٖ ُؿضت: ٝ زٜؽش

 «...ضبّ است؟ آيب ضبؼ است؟ ااًٜٞٙ اٝ ًدبست؟ ؼـ ز٠» -

ف ٝ ٗػيٜٞػي ـا ثجيفؼ. اييٚ ؼيِيف زي٠      ضٞـ ايٚ اكٌبـ ٗطو ز٠ ٗكغفكي؛ ٗفؼٟ» -

ضبؼ  ١ب ٠ً ٛجبيؽ زطٖ  پفسص زفٛؽي ثٞؼ؟ آيب ضبؼ است؟! ٠١! ٓؼٜت ث٠ تٞ! اض٘ن! آٙ

ٖ  ١ب ث٠ ثي ثبضؽ! ت٘بٕ خؿاثيت ٝ ُيفايي آٙ زطٖ قؼُيي آٙ اسيت! يؼٜيي     تلبٝتي ٝ ؿي



ٗكغفكي ـا ؼـ غيٞؼ   ي  ٠ثبٓي ضؽٟ ٠ً زٜيٚ اٛؽيط١ٚ ٗٚ تب ايٚ اٛؽاقٟ غٞؼسف ٝ الاؾ

 «...ؼ١ؽ؟! ـاٟ ٗي

 

ٛطيػٞاـ ًيفؼٙ ًٔ٘يبت ـا ٛؽاضيتٖ. ثـؿيي       ي  ٠ثطث ثب غٞؼ ـا ـ١ب ًفؼٕ. ضٞغئ 

تيفيٚ   فؼ ٠ً ٛلک ًطيؽٙ ثيفايٖ سيػت  كط ـا زَٜ اٛؽاغت٠ ٝ ٗي بٙ ُٔٞيٖؼاـ زٜ آة

١ب ثب سفػت ثيطتفي، خٞيؽٙ  اٛلدبـ هفاـ ؼاضت ٝ ًفٕ ١بيٖ ؼـ ضفف ًبـ١ب ثٞؼ. ضويو٠

ٛبپؿيف ثٞؼ. الخيفٕ خٜيَ ثيب     ايٚ ـٝٛؽ ثفايٖ تطْ٘ ي  ٠ٗـكٕ ـا اق سف ُفكت٠ ثٞؼٛؽ. اؼاٗ

 ٕ... اكٌبـٕ ـا ث٠ ًٜبـي اٛؽاغت٠ ٝ ـٝي تػتٖ ٝٓٞ ضؽ

 

*** 
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 ضبِٗبٟ

 

اي ؼـٝٙ خيبٖٛ   ١بيٖ ـا ٠ً ُطٞؼٕ، ـٝي تػت ـ١ب ضؽٟ ٝ سيفٗبي ٗسيػفٟ   زطٖ

ًفؼ. ث٠ سػتي تٌبٛي غٞـؼٕ، پيٌيفٕ ـا   ـغ٠ٜ ًفؼٟ ثٞؼ ٠ً ثؽٙ ًفغتٖ ـا ٗٞـٗٞـ ٗي

٘ي٠  ق ًطيؽٙ ـٝي تػت ـا ؼاضتٖ ٝ ٛي٠ ز٘جبت ؼـا ي  ٠اق خب ًَٜؽٟ ٝ ايستبؼٕ. ٠ٛ ضٞغٔ

اتيبم ـا ُيك ًيفؼٕ.     تيب ؼٝـ ١يؽف زٜيؽثبـي ؼٝـ    قؼٙ ؼـ ًٜح اتبم ـا. ثالتٌٔيق ٝ ثي

ّ    اضسبس ٛي٠٘ ١يبي ٗٞخيٞؼي ٗيٞؾي ٝ ٛبضيٜبغت٠ ثي٠       غلِي ؼاضيتٖ. ُيٞيي زِٜيب

١يبي ُٞضيٖ ثي٠ آـاٗيي      ١يبيص ؼـ ؼٝـؼسيت   ؼاؼ ٝ خييؾ  آ١ستِي ُٔٞيٖ ـا كطبـ ٗيي 

 پيسيؽ. ٗي

كتيبؼ ًي٠ اق الي آٙ، ثيبؼ غطيٚ پيبييكي      ثيبق ا  ٛي٘ي٠  ي ٟ اغتيبـ ِٛب١ٖ ث٠ پٜديف  ثي

ثيبؼ،    ي ٟ ضؽ. ث٠ قفف آٙ ـٝاٙ ضؽٕ ٝ ؼـ ٗيبٙ ١ييب١ٞي قٝق  ١ٞ١ًٜٞبٙ ؼـٝٙ اتبم ٗي

پفؼٟ ـا ًٜبـ ًطيؽٕ ٝ ث٠ ثيفٝٙ قّ قؼٕ. آس٘بٙ، سفظ ٝ ؿِ٘ييٚ ثيٞؼ ٝ غٞـضييؽ ؼـ    

ؼـغييت  -سييٞتف اق ضػييبـ پٜدييفٟ ً٘ييي آٙ-ٗييفٍ هييفاـ ؼاضييت. ـٝثييفٝيٖ  ي  ٠آسييتبٛ

ٍ   غطٌيؽٟ ١يبي ثيطيتفي ـا ـ١يب     ي قـؼي ـا ؼيؽٕ ٠ً ثب غٞـؼٙ ١ف سئي اق ثبؼ، ثيف

ضؽ. ُٞيب غٞؼ ـا ثفاي  يؽٟ ٗي٢ًٜسبّ ضٜ . كفيبؼ غستِي اق ػ٘نِ خبٙ ؼـغتًفؼ ٗي

 ًفؼ.  اسلٜبًي آٗبؼٟ ٗي ٗفٍ

ٖ ؼـغت پيف ثيسبـٟ. ز٠ سفٛٞضت ضٞٗي. زي٠ تويؽي  » - اِٛييكي. ثػتيي ثيؽ،     ف ؿي

 «...ثؽثػت ١٘بٜٛؽ ٗٚ



ـٝ ث٠ تبـيٌي، ثيب اق ؼسيت ؼاؼٙ ١يف     غفاش ثٞؼ ٝهتي ٠ً ؼـ ايٚ ؿفٝة ؼّ زوؽـ

ثسبٙ پؽـي ًي٠ ٗيفٍ كفقٛيؽاٛص ـا ؼـ پييص زطي٘بٛص ٛظيبـٟ       -١بيص  يي اق ثفٍ

ـيػت. اِٛبـ غيٞؼش   ٛب٠ٓ سٞقٛبًي اق ػ٘ن خبٙ ًطيؽٟ ٝ ث٠ تٔػي اضي ٗي -ًٜؽ ٗي

  ٝ ـي اسيت. ًيبش   ١ٖ ك٢٘يؽٟ ثٞؼ ٠ً ٗطٌٕٞ ث٠ ؼـؼ ًطيؽٙ ٝ ٗفٍ تيؽـيدي قخيفآ

ٗطبكظت ًٜٖ تب  ١بيص ـا تي ثفٍ تٞاٛستٖ اٝ ـا ؼـ آؿٞش ُفكت٠ ٝ ثب ؼست٢بيٖ تي ٗي

 ي ؼـؼ١بيص ثبضٖ...  ؼ١ٜؽٟ ضبيؽ اٛؽًي تسٌيٚ

اي اق خٜک آس٘بٙ ٠ً آٙ ثبال١ب، ؼـ  اي ؼاضت٠. ٗؼطٞه٠ ٗؼطٞه٠ ضبيؽ اٝ ١ٖ سبثوبً

 ؼـغت پيف، ؼـ زط٘بٙ ايٚ تيِٛفيست. ٝ ضبيؽ ت٘بٕ قٛؽُي  ـا ٗيايستبؼ ٝ اٝ  اٝج ٗي

١يبي   ضٕٞ، يي ـٝق قٛي ػلفيت٠ ثب زِٜبّ ضؽ. اٗب اق ثػت يقؼٟ ٝ سفؼ اٝ غالغ٠ ٗ ؿٖ

اش ـا اق  اش ـا ؼقؼيؽٟ ٝ ١ستي ي آس٘بٛي ـا ؼـيؽٟ، آـاٗصِ ٛؽاضت٠ زفًيٜص ٗؼطٞه٠

اي ١٘يٚ ٗػيجت است ٠ً اًٜٞٙ ؼـغيت ثيسيبـٟ، ؼـ   ـيط٠ سبهف ًفؼٟ ثبضؽ. ٝ اق ثف

قٛيؽ   ٜيٚ ؼـؼٜٗؽا٠ٛ ؾد٠ ٗيز اش، ايٚ ي ١ستي ـَٛ  يِب٠ٛ ٠ٌٔٗ ١بي سيبٟٖ زط كفام

 ؽ... ًط ٝ ٗفٍ ـا اٛتظبـ ٗي

 ١يبيٖ ثي٠ ٗػيكٙ هكيفات     زط٘بٖٛ سفاقيف ضؽ. قييف پٔيي   ي  ٠ي اق ُٞضاضٌهكفٟ 

خيب   ـكيت. ١٘ي٠   سيفٕ ُييح ٗيي    ي اضي تجؽيْ ُفؼيؽ ٝ ؼيؽٕ ـا ٗػتْ ٛ٘ٞؼ. اٛجبضت٠

قٗيٚ ٝ زفغيؽ،  ؼـغت پيف ٗي ثفٍ  ٝ  ضبظ ثبؼ ؼـ ٗيبٙتبـ ثٞؼ. ١٘سٜبٙ ٠ً  غيک ٝ

ج، ًص آٗؽٟ ٝ ضفٝع ثي٠ زفغييؽٙ   قٗبٙ ٛيك ث٠ آـاٗي ؼـ ؾ١ٚ ٗٚ ١٘سٞٙ ٗبيؼي ٓك

 ًفؼ. ٗي

١يبي ثيبؼ ٝ هكيفات ؼـضيت اضيي ٝ       ؼـ ٗييبٙ سيئي   -١٠٘سٜبٙ سفسػتبٛ-ٗٚ 

قـؼ ٝ ١بي  ـهع ثفٍ ٛٞا غيفٟ ثٞؼٕ. ثي ًبـي ٗـكٕ، ثف ؼـغت غؽا١بي ؼـؼٛبى زٌص

ًيفؼ. ثي٠ سيػتي ؼـ     ثبؼ ؼـ غيسي زط٘بٖٛ، ِٛفيسيتٚ ـا سيػت ٗيي    كفٝ ـكتٚ تيؾ

هؽي ـا ٗطب١ؽٟ ًفؼٕ ٠ً ثب خيؾ ٝ غٜؽٟ ٝ ٢ٔ١ٔي٠،   پيفاٗٞٙ ؼـغت، ًٞؼًبٙ هؽ ٝ ٛيٖ
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ُب١ي ؼـ ٗييبٙ آٙ ١ييب١ٞي ُٜيَ ٝ     ًفؼٛؽ. ُبٟ پٌٔيؽٛؽ ٝ اث٢ٔب٠ٛ ثبقي ٗي ؼٝـ آٙ ٗي

غٞاٜٛؽ. اٗيب   ضبٙ كفاٗي ١بي اض٘وب٠ٛ ضفًت ؼـ ثبقي ضٜيؽٕ ٠ً ٗٚ ـا ثفاي اٛت٢ب، ٗي ثي

ضبٙ ثب ضيفت ٝ ت٘سػف ِٛبٟ ًيفؼٟ ٝ ؼـ ؼٓيٖ ثيف     ١بي ٗؿثٞضب٠ٛ ٗٚ كوف ث٠ سفغٞضي

ًيفؼ.   ٛيسيتي ٜٗكخيف ٗيي     ٝ  ضيبٙ ٗيٚ ـا اق ١سيتي    غٜؽييؽٕ. ض٘بهيت   ضبٙ ٗي ـيص

 ١بيي سفضبـ اق پٞزي ٝ ١ٞزي.  ضبؼي

ّ  ١بي اث٢ٔب٠ٛ ز٠ ضبؼي ١يبي   بي ضوييفي! زٜيبٙ ؼـ غٞضيي   ١ي  غٞضيي  اي! زي٠ ؼ

ٕ  ٛؽ ٠ً كفاٗٞشاِٛيك ؿفم ثٞؼ ٛلفت ـٝقُبـضيبٙ ٛيسيتي اسيت ٝ     ضبٙ ضؽٟ ثٞؼ، كفخيب

اٛدييف ٛويص    ي ثبيؽ ث٠ قجيؼت ثبقُطت٠، ؼـًٜبـ سفُيٚ ُبٝ، ثفاي ـضؽ ؼـغتقٝؼ ث٠

 ًٞؼ ـا ايلب ًٜٜؽ... 

  ١بي ًحٗطـّٞ ِٛفيستٚ ث٠ ايٚ ـٝيؽاؼ -١بيي ٠ً ؼاضت سػتي ي  ٠ثب ١٘-ػ٘يوب 

 ٗؼٞج ثٞؼٕ ٠ً...  ٝ 

ًي٠ ثيب   -غسيت٠   ؼغتفًي تٚ تلبٝت ١بي ؿِ٘يٚ ٝ ثي فؼٕ ؼـ زطٖٛب٢ُبٙ ِٛبٟ س

ُيفٟ   -اي ُطبؼ ٝ اٛؽاٗي ٛطيق، ٛباستٞاـ ٝ ثبٝهبـ ؼـ ًٜيبـ ؼـغيت ايسيتبؼٟ ثيٞؼ     خب٠ٗ

غيٞـؼٟ ٝ اٛيؽاٗي ضيٌٜد٠ ضيؽٟ.       ١بيي تفى  غٞـؼ. ؼغتفًي ثب زط٘بٛي ؿِ٘يٚ، ٓت

ؼـپي ثبؼ غطٚ  ١بي پي بٙ سئيؼغتفى ٗـٕ٘ٞ ايستبؼٟ ثٞؼ ٝ ١ٞٗبي پفيطبٛص ؼـ ٗي

 قؼ...  ٠ ٗيپبييكي، ؾد

ًطييؽ. ت٢ٜيب ثيب اٛيؽ١ٝي      ًفؼ ٝ كفيبؼ ٛ٘ي اٝ ٗثْ ؼيِف ًٞؼًبٙ ٛجٞؼ؛ ضبؼي ٛ٘ي

ٙ  پبي ثي سييب١ص ؾٝة   بٙ، غبٗٞش ايستبؼٟ ثٞؼ ٝ ثب سفؼي ِٛب١ص، ٗيٚ ـا ؼـ زطي٘ب

 ًفؼ...  ٗي

اٛت٢ب ٠ً  تف اق غٞـضيؽ ثٞؼ. ِٛب١ي لـف ٝ ثي كفٝؽ ِٛبٟ غبٗٞش ٝ ـٝ ث٠ ؿفٝة اٝ پف

 ؽ...ٌٗي ٗٚ ـا ؼـ غٞؼ ٗي



 ٖ زييك ٝ   ١يب ٗيٚ ـا اق ١٘ي٠    آـقٝي اٛد٘بؼ قٗبٙ ـا ؼاضتٖ. ِٛبٟ ًفؼٙ ؼـ آٙ زطي

ًفؼ. ِٛب١ي ػ٘ين ٠ً ؼـ لـكبي غٞؼ، ؼٛيبيي ـا خب ؼاؼٟ ثيٞؼ ًي٠    ٛيبق ٗي ًک ثي ٠٘١

ٚ ُٜبٟ تجؼيؽ ؼاٖٛ ث٠ ًؽاٗي ثب ٗٚ ثيِب٠ٛ ٛجٞؼ. ٗٚ ٗتؼٔن ث٠ آٙ ؼٛيب ثٞؼٕ. اٗب ٛ٘ي يويٜبً

ضيٌٜد٠، ثي٠ خجيف قٗيبٙ      ضػبـ ايٚ پٜدفٟ ٝ ؼـٝٙ ايٚ اتبهيضؽٟ ٝ اًٜٞٙ ؼـ پطت 

 پبيبٙ ثٞؼٕ... ٗطٌٕٞ ث٠ ُؿـاٛؽٙ ضجسي ثي

ٝ تؽـيدي غٞة  ١ب آـاٗص ٓؿيؿي ؼاضت. ٗثْ يي ٗفٍ ؿفم ضؽٙ ؼـ آٙ زطٖ

ٌفاٙ. اٗب اييٚ  ؼـ ٢ًٌطبٙ ثيخسٖ، ٝ ضٜبٝـ ٗبٛؽٙ  ؼـؼ. ٗثْ ـ١ب ضؽٙ اق سِٜيٜي ثي

ـضيٖ ٝ كيفٝ    ثب يي سئي غطي ٝ ؼـؼٛبى اق ثبؼ ثيي  قٝؼي آـاٗص، ؼٝاٗي ٛؽاضت. ث٠

 ــكتٚ يي ت٠ٌ ثفٍ غطٌيؽٟ ؼـ تػٖ زطٖ زپٖ، ؼٛيبي ؿجيبـآٓٞؼ ٝ ٗطيٞش ٗيٚ ؼ   

 ١بي سفؼ ٝ ؼٓسست ثب ِٓؽ ث٠ ثيفٝٙ پفتبة ضؽٕ...  پيسيؽ ٝ اق ؼـٝٙ آٙ زطٖ ٖ ١

 

اي پب١بي ٛباستٞاـٕ سست ضؽ ٝ سفٕ ُيح ـكت. زٜؽثبـي پٔي قؼٕ ٝ  ثفاي ٓطظ٠

يٞسيب٠ٛ ثيب   بؼ ثيبٝـٕ ٠ً ؼـ ًدب ١ستٖ. سيپک ٗ  ًٞضيؽٕ تب غٞؼٕ ـا پيؽا ًفؼٟ ٝ ث٠ ي

ًيک ٛجيٞؼ. ٛي٠ ًٞؼًيبٛي      ضي ٝ ؼ٢ٓفٟ پيفاٗٞٙ ؼـغت پيف ـا ثفاٛؽاق ًفؼٕ. اٗيب ١يير  

 سفُفٕ ثبقي ٝ ضبؼي ٝ ٠ٛ ؼغتفًي ثب زط٘بٙ سيبٟ ٝ ؿِ٘يٚ... 

ايستبؼٟ ثٞؼ ٝ ؼـ اٝجِ تي ؼـغت ٢ًٜسبّ ت٢ٜبي ت٢ٜب ثٞؼ. ثب ايٚ ضبّ سفسػتب٠ٛ 

ثيفاي قٛيؽٟ    ،پيبييكي  ١بيص ـا ؼـ ٛجفؼ ٛبثفاثف ثب ثبؼ س٢ِ٘يٚ ؽي، ٝاپسيٚ ًٞضصٛباٗي

 ًفؼ. ؼـغت ثيسبـٟ. ؼـغت ١بيص ٗطبكظت ٗي يٚ ثفٍثست ٝ اق آغف ٗبٛؽٙ ث٠ ًبـ ٗي

 ـض٘ب٠ٛ قخفًص ضٞؼ؟ آٟ... ايٚ است ٠ً زٜيٚ ثي ٟ ٗستطنٗظٕٔٞ. ث٠ ًؽاٗيٚ ُٜب

، ٗطٌٞى يي١ب هؽٕ يغؽاي غٞؼ ٝ ؼـغت ؿفم ثٞؼٕ ٠ً  ثبؼ ـكت٠ؼـ سفٛٞضت ث٠ 

ٗتٞخ٠ غٞؼ ًفؼ. ِٛب١ٖ ـا اق ؼـغت پيف ثفؼاضتٖ ٝ ؼـ ٗٚ ـا اق اكٌبـٕ ثيفٝٙ ًطيؽ ٝ 
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پبٓتٞيي ثٜٔؽ، ػت ـا ؼيؽٕ ثب ضت ٝ قٗـاٗتؽاؼ س٘ت زپ غف سيفِ ِٛب١ٖ، پيفٗفؼي ؼ

 هبٗت   ٝ پي٘ٞؼ. ثب آٙ هؽ ٠ ـا ٗيآـإ قّٞ ًٞز پوي ؼـ ؼ١بٙ ٠ً آـإؼاـ ٝ ز ًال١ي ٓج٠

اي غطٚ ـا ثيف   فٝـ، غػف١ٟ٘سٞٙ ًسي ٠ً ٗػّٖ٘ ٝ ٗـ-اش، ٗطٌٖ ٝ استٞاـ  غ٘يؽٟ

 ؼاضت. ُبٕ ثفٗي -طؽً ؼٝش ٗي

٠ً ؼـؼٜٗؽا٠ٛ ٗطٌٕٞ ثي٠ ٛيسيتي   -پٜبٟ  ١بي ثي ثفٍ غص غفؼ ضؽٙ غؽاي غص

فؼ. ثب ٛلفت ث اثؽي كفٝٗي١ستي ـا ؼـ اٛكخبـي هُٔتَطَِٚ ٗـفٝـ، ؼـ قيف پب١بي آٙ  -ثٞؼٛؽ

ثيٜيؽ ٝ ثيفاي    ًفؼٕ. اٝ ـا ١٘سٞٙ غؽايي يبكتٖ ٠ً خيك غيٞؼ ًسيي ـا ٛ٘يي     ِٛب١ص 

 ًٜؽ... ٠ ٗيًک ـا ؼـ قيف پب١بيص ٓ زيك ٝ ٠٘١ ـسيؽٙ ث٠ ٗوػؽ ٝ ٗوػٞؼش، ٠٘١

-٢ًٜسيبّ   ١ب ٗطٞ ثٞؼٕ ًي٠ پيفٗيفؼ ؼـ ٛكؼيٌيي ؼـغيت     ثفٍ بي ٗف١ٍ ؼـ ٛب٠ٓ

ايستبؼ. اِٛبـ ٠ً ك٢٘يؽٟ ثٞؼ ٗطـّٞ است٢كاي اٝ ١ستٖ. ث٠ ٛبُبٟ   -ؼـست ـٝثفٝي ٗٚ

ٞـتص ـا ث٠ سٞي ٗٚ زفغبٛؽ. تطؼطغ ـٝضٜبيي زفاؽ اتبم ؼـ اٛؽًي ثؼؽ، ث٠ آـاٗي غ

 اش ـا ٛ٘بيبٙ ًفؼ: ا١فيٜ٘ي آٙ تبـيٌي پف اق ؼ٢ٓفٟ ٝ تطٞيص، ـغسبـ

غٞـؼٟ، ثب غكٞقي ػ٘ين ٝ ٛبٗٞقٝٙ ٠ً ١فزي٠   ىفاي قٗػت، زفًٝيؽٟ ٝ ت ز٢فٟ

ضؽ. ١يجتص  آٗؽ، قيف غفٝاـ١ب ـيصِ غبًستفي ٝ زفًيٚ پ٢ٜبٙ ٗي ٠ س٘ت پبييٚ ٗيث

ثيبق ٝ   ٓفقيؽٕ ٝ اٝ ثب ؼ١يبٛي ٛي٘ي٠   ًفؼ. ٗٚ ثف غٞؼ ٗي ضجطي سيبٟ ٝ ثؽثٞ ـا تؽاػي ٗي

 ِٛفيست...  ٗٚ ـا ٗي ،ٗٚ قّ قؼٟ ٝ ؿفم ؼـ ت٘سػف ؿفٝـ ٝ كبتص ث٠ ، پفزط٘بٛي ٓٞذ

پ٢ٜيبٙ   ٜبىزٜؽضي ي ضٕٞ ؼـ پطت آٙ ِٛبٟ  ٛوط٠بًي ثٞؼ. ١كاـ ؼ ١طتٜ ي ٟ ٜٗظف

 ثٞؼ... 

اي زٜيبٙ تييك ٝ    غل٠ ٝ غجيث، غٜيؽٟ  ، ثب غؽايياق اػ٘بم ؼٝقظ غؽاييثب  ٛب٢ُبٙ

 سف ؼاؼ، ٠ً ـٝش ٗٚ غفاش غٞـؼ ٝ ٗٞ ثي٠ تيٜٖ سييع    -ث٠ ٛيفٜٝٗؽي آؾـغص-ٛؽٟ ثُف

پبييكي ٛييك اق   إ ـا سٞقاٛؽ. ثبؼ غطٚ اؽ، ١ستيؼ ُفؼيؽ. سػت تفسيؽٕ ٝ ضُفضُف ػفم



تف  ١بي غطي ٝ ؼـؼٛبًص ـا ٗطٌٖ ي اٝ، سئي كفغت استلبؼٟ ًفؼٟ ٝ ١٘كٗبٙ ثب ٛؼفٟ

 اق ١٘يط٠ ثف سف ٝ غٞـتٖ ـٝا٠ٛ سبغت...

ٖ ـا خ٘غ ًفؼٟ ٝ ثب ٝضطيت  ٝاپسيٚ ـٗوٓفقيؽ،  ت ٗي٠ً قا١ٞٛبيٖ ث٠ ضؽ ؼـ ضبٓي

ٗييبٙ ؼٝ ؼسيتٖ هليْ    اتبم اٛؽاغت٠، سيفٕ ـا ؼـ   ي  ٠پفؼٟ ـا ًطيؽٕ ٝ غٞؼ ـا ث٠ ُٞض

پيسييؽ ٝ   ؼٛييب ؼـ سيفٕ ٗيي    پيفٗػيٞف، تيب آغيف    ٛيبى   زٜؽشي  ًفؼٕ. غؽاي غٜؽٟ

سٞقاٛيؽ. ؼ١بٖٛ غطٌيؽٟ ثٞؼ ٝ زط٘بٖٛ سيب١ي  إ ـا ٗي ًفؼٟ ٛلٞؾ ِخبٙ ػ٘ن ١بي ث٠ قغٖ

ٞؼٕ ـا ؼـ إ. ثب ت٘بٕ ٝخٞؼ، غي  ي اتبم ـا ٛجست٠ ـكت. ٛب٢ُبٙ ث٠ يبؼ آٝـؼٕ ٠ً پٜدفٟ ٗي

ٕ  ًي٠ ٗيي   ؼـ ضيبٓي -قؼٟ  ثيفٝٙ ه٠ٝ ثب زط٘بٙ اق ضؽ آؿٞش ًطيؽٕ غييفٟ ثي٠    -ٓفقييؽ

 ٝاـؼ ٞف آٛوؽـ زبالى ٛجبضؽ ًي٠ تٞاٛيبيي  ًبش آٙ پيفٗػ ًفؼٕ ٠ً اي پٜدفٟ، آـقٝ ٗي

 ضؽٙ اق پٜدفٟ ـا ؼاضت٠ ثبضؽ... 

 ًٜبٙ اق اهيبٛٞس ٗتالقٖ تفس، غٞؼ ـا ث٠ سبضْ قّٞ ًطيؽ تب ضٜبٗؽت قيبؼي       

ؼاٖٛ ١فُك ٛفسيؽٟ ٝ  ١ب ؼـ ايٚ ٗسيف ثٞؼٕ. ١فزٜؽ ٠ً ٗي ؽ هفٙآـاٗص سٞم ؼ١ٖ. ضبي

اٛت٢ب ٠ً ٗٚ ـا ؼـ غٞؼ ُيف اٛؽاغت٠ ٝ ـسيؽٙ ث٠ ٛبًدب ـا  ٛػٞا١ٖ ـسيؽ. ٗسيفي ثي

تفيٚ ػؿاة  ١ب ثكـٍ ١ب ٝ ٛفسيؽٙ ثفاي ٗٚ تجؽيْ ث٠ آـقٝيي ٗطبّ ًفؼٟ ثٞؼ. ايٚ ـكتٚ

ي خبِٙ ٗٚ  ّ ٌٗيؽِٙ ضيفٟٗٚ است. ػؿاثي ؼـؼٛبى ٠ً ١كاـاٙ سبّ است، ٗطـٞ

ت٠ اكؼبٓي است ٠ً ت٢ٜب ثفاي اق آٙ ؼس  ١ب، ضٞؼ ًفؼ؟ ضبيؽ ايٚ ٛفسيؽٙ است. ز٠ ٗي

 تفيٚ ا١ؽاف فيؽٟ ضؽٟ ٝ ضبيؽ اغال قخفًص ًفؼٙ ٗٚ اق٢ٖٗٗٚ آك ث٠ سػفٟ ًطيؽٙ

 ي ٜٗطٞس ثبضؽ. ايٚ زفغ٠

 

بؼ ً٘تيف  ثي  ًفؼٕ، ؼـيبكتٖ ًي٠ ضيؽت ٝقش   ا پيؽا ٗي٠ً ث٠ آـاٗي غٞؼ ـ ١٘سٜبٙ 

ـ    ١بي  ١بي ٛبٗل٢ٕٞ ٝ سٞت ضؽٟ ٝ ثبَٛ ٗـيكٕ،   ؼٓػفاش ثي٠ آـاٗيي ؼـ ؼٝـتيفيٚ ٛويب

ي  ٛيؽٟ ي ثُف ؼهيت ًيفؼٕ ؼيِفغجيفي اق غٜيؽٟ    ٗطـّٞ ٗطٞ ضؽٙ ١ستٜؽ. غٞة ًي٠  

ثيٞؼ. ت٢ٜيب آٙ   ًبـيِ ٗـكٕ ٛيك اضت٘يبال ثي٠ پبييبٙ ـسييؽٟ      ١ٖ ٛجٞؼ ٝ زٌص پيفٗػٞف
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ضيؽ ًي٠ ثي٠ آـاٗيي      ١بي ال٠ٛ ًفؼٟ ؼـ ٗـكٕ ضٜيؽٟ ٗي ًفٕ غفذ غؽاي آضٜبي غفذ 

 سفُفٕ خٞيؽٙ ٗـك ٝ ـٝضٖ ثٞؼٛؽ. ٛلسي ث٠ آسٞؼُي ًطيؽٕ... 

ؼستص ث٠ ٗٚ ٛفسيؽ. ؼـ ١٘يبٙ ؼييؽاـ ًٞتيبٟ، ؼـ     پيفٗػٞفزوؽـ غٞة ثٞؼ ٠ً 

سِٜي ثيكـٍ ثي٠ سيفٕ ًٞثييؽٟ ٝ      ١بيص غٞاٛؽٕ ٠ً آ١َٜ  آٙ ـا ؼاـؼ تب ثب تػت٠ زطٖ

ِٚ ٗيٚ، تي         إ ـا خ٘د٠٘ ي  ٞؼٟٗتالضي ًٜؽ. ضتي ضيبيؽ ثيف آٙ ثيٞؼ تيب پيک اق ًُطيت

خٞش ثيبٛؽاقؼ تب ثپكؼ. ايٚ ًبـي است  آة غبًستفي ٗـكٕ ـا ثيفٝٙ ًطيؽٟ ٝ ؼـ ؼيَ

 ٗٚ اٛدبٕ غٞا١ؽ ؼاؼ. غٞؼٕ اق پطت ؼـةيبثي ث٠  ػلفيت٠ ٛيك ثؼؽ اق ؼست قٙ ٠ً يويٜبً

زيبم ٝ ٗكغيفف ثي٠ ـاٟ     آٙ ا١في٘ٚٗٔٞزي ٠ً ثب  غؽاي ٗٔر اتبم ضٜيؽٕ ٠ً ؼـ ٗيبٙ

ًبش ايٚ ٓؼٜتي ١يٖ ٛجيٞؼ. ١٘يطي٠ ٗيكاضٖ     »ُلت:  اٛؽاغت٠ ثٞؼ، ثب ػطٟٞ ٝ ٛلفت ٗي

ضفّش،  ضؽٙ ي ًٖ ٜٖ ٝ ٗـكش ـا ث٠ ضٌفا٠ٛاش ـا ٗتالضي ً غٞا١ؽ ٠ًٔ است. ؼٖٓ ٗي

 «... ثپكٕ ٝ غيفات ًٜٖ

 ٓؼٜتي... 

ضبٙ ثٞؼٛيؽ،   ٙ ًثبكبتاي ٠ً ثب ٝٓغ ٗطـّٞ ٓيسيؽ تٞاٛستٖ ؼـست ٓطظ٠ ًبش ٗي

ًٜٖ ٝ ثب ييي ييٞـشِ   إ ـا ه ي  ١بي كفٝ ـكت٠ ؼـ ضٜدفٟ اِٛطت ؼـ ضٔوٖٞٗ ًفؼٟ، تيؾ

 ضبٙ ـا اق ـيط٠، سبهف سبقٕ...  ِٜٛيٚ پفهؽـت، قٛؽُي

ٙ  غي  ؿفم ؼـ غٞٙ، ي  ٠ؼ قٗبٛي ٠ً آٙ ػلفيتز٠ ٓؿتي ؼاـ ًٜيؽٙ   ٞؼ ٗطيـّٞ خيب

ثٜٔؽ ثي٠ تٔيق ضيؽٙ اٝ      ؽٟ ٝ ثٜٔؽاش غيفٟ ض ًَفي٠ ٝ ـٝ ث٠ غبٗٞضي است، ث٠ زط٘بٙ

غيِٞٙ  »خبٙ ضٜيؽٟ ثيٞؼٕ ًي٠:    قٞـ ٠ً اق غبٕٛٞ ثػٜؽٕ. ضبيؽ ضتي ؼـ آٙ ٓطظ٠ ١٘بٙ

ٙ   ، ؼست«ًٜؽ هفثبٛي ثال ـا ؼكغ ٗي ضيبٙ آؿطيت٠ ًيفؼٟ ٝ ثي٠ غيٞـتٖ       ١بيٖ ـا ثي٠ غيٞ

 ٗبٓيؽٕ...  ٗي



خٞؼات اِٛيكٛؽ. ٗٞ ضبٙ ٛلفت غٞـَؼ. ٠٘١ ضبٙ ث٠ ١ٖ ٗي ٗكغفف است! ضبٖٓ اق ٠٘١

غٞا١ٜؽ ٗيٚ ـا ٛييك ثي٠     غٞؼ، ٗي طٌي ٠ً ؼـ ضبّ ؿفم ضؽٙ ؼـ ٜٗدالة ًثبكبتٗؿ

 ١بي ٗٞؾي... ٛيستي ثٌطبٜٛؽ. سبي٠

 ضيق...

 فثيبيٖ... اق آٙ ١ستٖ ٠ً ثتٞاٖٛ اق پک اٝ ثتف  ضيق ٠ً ٗٚ ؾؼيق

ثؽثٞ ٗتٜلفٕ. اق غٞؼٕ ًي٠ ٛيبتٞاٙ ٝ ثيؽثػت ١سيتٖ، ٗتٜليفٕ. اق       ي  ٠اق آٙ ػلفيت

ٕ  ي قٛؽ ٠٘١ ٙ    ُي ٝ اق اييٚ ًيف   ثيب آٙ غيفذ  -إ  خ٘د٘ي٠  ١يبي ٗكغيفف ٝ سي٘ح ؼـٝ

ٌٛجتي  ٗفؼٗبٙ ي ٟ ًٜٜؽ ػوبيؽ پٞذ ٝ ُ٘فاٟ ٗتٜلفٕ. اق -آٝـضبٙ ػؿاة ١بي ٌٗفّـ ٝ غفذ

ايٚ ٗكغفكيبتي ًي٠    ي  ٠ًٜٜؽ، ٗتٜلفٕ. اق ١٘ ضبٙ كٌف ٗي ضٌٖ ٠ً كوف ث٠ ضٌٖ ٝ قيف

-١بي ٗكغفف ٝ ؼـؼٛبى ـٝضيٖ   ق قغٖغٞاٛؽ، ا ١ب ـا ٗي ٛٞيسٖ ٝ اق ١فًک ٠ً ايٚ ٗي

سيٞقاٛؽ ٝ اق   ١بيٖ ـا ٗي ٝ تب ٗـك استػٞاٙ -ضٞٛؽ تف ٗي ـٝق ضؽيؽتف ٝ ػ٘ين  ث٠ ٠ً ـٝق

 ت٘بٕ ؼٛيبيت ٗتٜلفٕ... 

ٗٚ ٗطٌٕٞ ث٠ ػؿاة ًطيؽٙ ١ستٖ. ٗطٌٕٞ ث٠ غبًستف ضيؽٙ. ٗطٌيٕٞ ثي٠ ؼـؼ    

 ًطيؽٙ. ٗطٌٕٞ ث٠ ٛبثٞؼ ضؽٙ... 

قؼٟ ٝ قخيفًص    ١بي آس٘بٛي، ؾيد٠ّ  آٙ زطٖ ١بيٖ ؼـ كفام تي  سّٔٞ  ثبيؽ ثب تي

 ضٕٞ. 

 ١ب ١ستٖ. هفثبٛي آٙ ِٛبٟ آٙ زطٖ ٝ ؼـ اٝجِ ايٚ ؼـؼ١ب، ث٠ يبؼ آٝـٕ ٠ً ٗٚ هفثبٛيِ

 اِٛيك...  ضيفت

ٓطظي٠ ثي٠      ثي٠   ١ب آة ضيؽٟ ٝ ٓطظي٠   اغال ز٠ زيك اق ايٚ ثبالتف ٠ً ثفاي آٙ زطٖ

١ب تدكي٠  تٞاٖٛ اؼػب ًٜٖ ٠ً ثفاي آٙ زطٖ پک اق آٙ ٗيجٞـ ًٜٖ؟ آيب سٞي ٛيستي ١
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تف اق آٙ ١ستٖ ٠ً سكاٝاـ ِٛبٟ ًفؼٙ ؼـ  إ؟ اغال ثبيؽ ١ٖ ١٘يٚ ثبضؽ. ٗٚ ثيسبـٟ ضؽٟ

آٙ ؼيؽُبٙ آس٘بٛي ثبضٖ. ٗٚ ثبيؽ كويف هفثيبٛي آٙ ؼٝ زطيٖ ثبضيٖ. آٙ ؼٝ ٗفٝاـييؽ      

  ثفاثف آٙ غالثت ٗكٔن... سيبٟ. ٗٚ ٗٞخٞؼي ضويف ٝ ثؽثػت ؼـ

 

زطي٘بٖٛ، ِٛيبٟ ًيفؼٙ ـا ؼضيٞاـ      ٗيبٙ قا١ٞٛبيٖ ثيفٝٙ ًطيؽٕ. غيسيسفٕ ـا اق      

ُفكتٜؽ ٝ سٞق ٝ  ١بي ٝهيطب٠ٛ ٗٚ ـا ث٠ ـيطػٜؽ ٗي سبغت. ؼيٞاـ١بي اتبم، ثب ـهع ٗي

ٙ    ي اتيبم ٝاـؼ ٗيي   ٠ً اق پٜدفٟ ٛبًي زٜؽشسفٗبي  ضيک   ١يبيٖ ـا ثيي   ضيؽ، اسيتػٞا

 ًفؼ... ٗي 

خبٙ ًي ثفايٖ ؿيؿا آٝـؼٟ   اكتبؼ. ٛل٢٘يؽٕ ٠ً غبٕٛٞ اتبم ي  ٠زطٖ٘ ث٠ سيٜي ُٞض

١بسيت ُفسي٠ٜ ١سيتٖ.     ثٞؼ. اٗب اكٌبـٕ ـا ٠ً سف ٝ سبٗبٛي ؼاؼٕ، يبؼٕ اكتبؼ ًي٠ ٗيؽت  

 غٞؼٕ ـا ث٠ س٘ت سيٜي ًطيؽٕ. آش ٝ ٛبٙ ٝ آة ثٞؼ...

 غٞاستٖ هبضن ـا ثفؼاضت٠ ٝ آش ـا تٜبّٝ ًٜٖ، اٗب... 

 ؼيؽٕ ٠ً هبضن ؼـ آش ؿفم ُطت٠... 

 «ًؽإ ٛيفٝي ٛيفٜٝٗؽي اٝ ـا ؿفم ًفؼٟ است؟» -

ث٠ آـاٗي ٝ ثب تفؼيؽ ؼست ؼـ آش ًفؼٟ ٝ پک اق خستدٞيي ًٞتبٟ، هبضن ـا يبكتٖ 

 ٝ ثيفٝٙ ًطيؽٕ. 

 سبٖٓ ثٞؼ! 

 ٝ ضبيؽ سفضبّ!



آسيبثن ًيبـ    كيي  آش ٛديبت يبكتي٠، غٞا١يؽ تٞاٛسيت ً٘يب      اًٜٞٙ ٠ً اق ٗيٜدالة 

 س٠ ث٠ ؼ١بٙ ٜٗتوْ ًٜؽ!اش ـا اٛدبٕ ؼاؼٟ ٝ آش ـا اق ًب ـٝقٗفٟ

 « ٗٚ اٝ ـا اق ٗفٍ ٛدبت ؼاؼٕ؟» -

 «ٗٚ اٝ ـا اق ٗفٍ ٛدبت ؼاؼٕ!» -

ثبـ ٛدبتص ٛؽ١ٖ تب  تٞاٖٛ ؼٝثبـٟ هبضن ـا ؼـ آش ـ١ب ًٜٖ ٝ ايٚ كٌف ًفؼٕ ضتي ٗي

اٝ ؼـ ؼست ٗٚ است! سفٛٞضت اٝ ؼـ  ٠ً قٛؽُي ٝ ٗفٍ ؼـستي ث٘يفؼ! ث٠ ؿفم ضٞؼ! تب

 ًٜٖ!... ٛجٞؼ اٝ ـا ٗٚ تؼييٚ ٗي  ٝ  ي اق غٞؼش ٛؽاـؼ! ثٞؼؼست ٗٚ است! ١ير اغتيبـ

 اٗب ٠ٛ! 

بـي ٛؽاـٕ. ضبيؽ ًسيي  ٗٚ كوف غؽاي هبضن ١ستٖ ٝ ؼـ قٛؽُي غٞؼٕ ١ير اغتي

 -ٌُطٖ يب ٛدبت ؼ١ٖتٞاٖٛ هبضن ـا ث ٝ ٗثْ ٗٚ ٠ً ٗي-ٗٚ ـا ؼاـؼ  ؼيِف اغتيبـ قٛؽُي

 تٞاٛؽ ثب ٗٚ زٜيٚ ًٜؽ...  ٗي

قٞـ ثبضؽ، اٝ ػدت ٗٞخٞؼ ثؽي است. زيفا اغتييبـ ـا اق    ايٚٗكغفف است. اُف » -

 «...ًٜؽ؟ ٗٚ سٔت ًفؼٟ؟ زفا ٗٚ ـا ث٠ ضبّ غٞؼٕ ـ١ب ٛ٘ي

ٗٚ ١ٖ ؼـ ٓدٜكاـ اييٚ   -٠ً ؼـ آش ؿفم ضؽ- اٗب اُف ـ١بيٖ ًٜؽ ٝ ٗثْ هبضن» -

 «ٌٛجتي ؿفم ثطٕٞ ز٠؟ ؼٗبؼٕ

ضٞؼ. ؼيِف  ٗي ٠ً ز٠؟ اغال ؿفم ثطٕٞ. ث٠ ؼـى. ٝهتي ث٘يفٕ غئي ١ٖ غٞة» -

ضيبٙ.   ١بي ٓؼٜتي. ٓؼٜت ث٠ ٠٘١ ضٜٕٞ. ًفٕ ج ـا ٛ٘ي١بي ٓك غفذ ايٚ ًفٕ  غؽاي غفذ

 «...ػلفيت٠ ٓؼٜت ث٠ آٙ قٙ
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ٖ، هبضن ـا ثب ػػجبٛيت ؼـ ؼست ُفكتٖ ٝ ٗوؽاـي اق آش ـا تب ١  ـؼ ١بي  ثب سِف٠ٗ

 -طيي ؼاؽ ١٘سيٞٙ آؾـغ -اي آقاـ ؼ١ٜيؽٟ   اغتيبـ اٛؽيط٠ ٛكؼيٌي ؼ١بٖٛ آٝـؼٕ. ٝٓي ثي

 ٗـكٕ ـا آتص قؼ: 

ي ٗٞخيٞؼي ثيؽثػت، ٗـيكش ـا     ٗػٞف، پک اق ضٌسيتٚ خ٘د٘ي٠   اُف پيفي »-

 «ثيفٝٙ آٝـؼٟ ٝ ؼـ ؼيَ آش اٛؽاغت٠ ثبضؽ ز٠؟

ك يي ٗٞخيٞؼ  ٗـ ي ٟ ت٠ٌ ضؽ  ١بي ت٠ٌ آش ِٛبٟ ًفؼٕ. اِٛبـ تٞؼٟ ثب تفؼيؽ ث٠ ظفف

 ؼ. ثٞي تؼلٚ اخكاي ثؽٙٝ زفى ٝ ػلٞٛت، ضٜبٝـ ثٞف اق غٞٙ پ ي  ٠ثيسبـٟ ؼـ ايٚ ًبس

١٘سٞٙ ثٞي ٗكغفف ٗستفاضي ُفكتي٠ ٝ ثيبال   -پك ضؽٟ ثٞؼ  ٗٞخٞؼي ٠ً ؼـ آش، ٛيٖ

ّ    اق ٗدفاي ثيٜي ٝاـؼ ٗـكٕ ضؽ ٝ ؼـ ت٘بٕ ـٍ  -قؼٟ ١يبيٖ   ١ب ٝ اػػيبة ٝ پيي ٝ سئٞ

إ  اسيؽ ثيؽثٞيي ؼـ ٗؼيؽٟ  زفغيؽ. ضبٖٓ ث٠ ١ٖ غٞـؼ.  ـغ٠ٜ ًفؼ. ؼٛيب ث٠ ؼٝـ سفٕ ٗي

ًي٠   غكييؽٕ. ؼـ ضيبٓي  اتيبم   ي  ٠ُٞض ُٔؽاٙث٠ س٘ت تؼبؼّ،  ثي ٝ قؼٕ ػُن .ؿٔيبٙ ًفؼ

ثيبـ ؼـ   ن قؼٕ ٝ ايٚثبـ ؼيِف ػـاٙ ثٞؼ، إ ؼـ ضبّ كٞ ج ٝ ٗبيؼبت ثؽثٞي ٗؼؽٟكُٜؽاة ٓ

 . ..ٛجٞؼ ـا ثبال آٝـؼٕ  ٝ  إ ثٞؼ ٝ ١ف ز٠ ؼـ ٗؼؽٟ ٟاستلفاؽ ًفؼ ،پک آٙ

ٕ    ثػت اق غٞٛبث٠ ُٔؽاٙ ًِٛٞٙ٘ي ثؼؽ،  ٝ  ٛيبى  زٜيؽش ١يبي   ١يبي زيفًيٚ ٝ ًيف

 ...ٟ ثٞؼٗٚ، پُف ضؽ ي ي ٗؼؽٟ ؼاـ ٝ ُٜؽيؽٟ ٗبيؼبت ًص

ـكت. غٞؼٕ ـا ث٠ س٘ت تػت ًطبٛؽٕ  ١بيٖ سيب١ي ٗي اضسبس ؾؼق ًفؼٕ. زطٖ

ٝاـ ؼـ غيٞؼ   إ ؼيٞاٛي٠  قؼٕ ٝ ٗؼيؽٟ  ن ٗيي ـٝي آٙ ٝٓٞ ضؽٕ. ١٘سٜبٙ ُبٟ ٝ ثيِبٟ ػي ٝ 

غٞـؼ ٝ ؼـؼ  ٖ ُفٟ ٗيإ سػت ؼـ ١ ٝ ـٝؼٟ  ٛؽاضتٖ. ؼّ تطْ٘ ايٚ ٝؾغ ـا پيسيؽ. ٗي

 ١يبي سفسيػت   ١بيٖ ؼـ ٗييبٙ ؼٛؽاٛي٠  ٙ آٝـؼ. ُٞيي استػٞا ضؽيؽي ـا ثف ٗٚ ٝاـؼ ٗي

ضؽ. ث٠ ٗويؽاـي آة ٗطتيبج ثيٞؼٕ.     فؼ ٗييي غ ث٠ ي ٝضطي ُيف اكتبؼٟ ٝ يياٛجفؼست

اي اق  سيٜي ًطيبٛؽٟ ٝ خفػي٠   تًطبٙ ث٠ س٘ غيكٕ ٝ غٞؼٕ ـا ًطبٙغٞاستٖ اق خب ثف



تفيٚ ًبـ١ب ثٞؼ. ثب ايٚ ١٘ي٠، ثي٠    خبٙ، سػت ٛي٠٘ آة ثٜٞضٖ. اٗب ثٜٔؽ ًفؼٙ ايٚ ٛؼص

 غيك ضٕٞ...  ١ف ٗػيجتي ثٞؼ، تٞاٛستٖ پيطفكتي ؼاضت٠ ٝ ٛيٖ

 

ي اتبم، زطٖ٘ ث٠ خسؽ ٗيج٢ٖ ٝ ؿيفم     ٠ً ؼـ ُٞض٠ـاٟ ٛفسيؽٟ ثٞؼٕ  ي  ١٠ٜٞق ث٠ ٗيبٛ

خيبٛص   ثيي  قٗيٚ ٝٓٞ ثٞؼ ٝ ث٠ آـاٗيي اق پيٌيف  ػت اكتبؼ. ـٝي ث ضٔكٝٛي ِٛٞٙ ؼـ غٞٙ

 ضؽ...  غٞٙ سفاقيف ٗي

ٌي٠ غيؽاي   ضبٓي ؼـ-١يبيي ٝضطيتٜبى    ؽٕ ٠ً ًفٕؼـ ١٘يٚ ٓطظ٠ قيف زط٘ي ؼي

ًٜبـ  ٝ  اق ١ف ُٞض٠ -ًفؼ قؼٟ ٗي ضبٙ ٗٚ ـا ٝضطت ي  ١ب ؼٛؽاٙ ضؽٙ غفذ سبييؽٟ  غفذ

ٕ ً ٗي پفٗؼٜب ٗٚ ـا ثفاٛؽاقب ثب ِٛب١ي ضؽ. ُٞي ضبٙ پيؽا  سف ٝ ٠ًٔ ١يبي   فؼٛؽ. ١٘بٙ ًيف

 ضٔكٝٙ ـا ٗتالضي ًفؼٟ ثٞؼٛؽ... ٓؼٜتي ٠ً ٗـك

ي  ًٞضييؽ تيب اق ـٝقٛي٠    ٓفقيؽٕ. ـٝضٖ سفسيػتب٠ٛ ٗيي   يع قؼٟ ثٞؼٕ ٝ ؼـ غٞؼ ٗي

١ب اق ١ف قفف ث٠ سٞي ٗيٚ ؼـ ضفًيت    ١بيٖ ـا١ي ث٠ ثيفٝٙ يبكت٠ ٝ ثِفيكؼ. ًفٕ زطٖ

ضيبٙ   ي ١ب ضبٙ غٞٛي ٝ زطٖ ٝٓٞز٠ ضؽٛؽ. ٓت تف ٗي ؼييثٞؼٛؽ ٝ ١ف ٓطظ٠ ٛكؼيي ٝ ٛك

ٞ سفؼ ٝ پفاضت٢ب ثٞؼ. غٞاستٖ ثٜٔؽ ضيٕٞ اٗيب پب١ي    ٌي٠  ت ٛؽاضيت. ٛبزيبـ ؼـ ضبٓي  بيٖ هي

ًٞتيبٟ ثيفايٖ    پب ث٠ س٘ت ؼـة غكيؽٕ. اييٚ ٗسيبكت  ٝ  ؼست ٓفقيؽٕ، ١٘بٛكٞـ ز٢بـ ٗي

اٟ ُفيك ٗٚ ٛجٞؼ. ١ٜٞق قيفا ايٚ ٛيك ـ ،ًفؼ ١ب ثٞؼ. ١فزٜؽ ٠ً كفهي ١ٖ ٛ٘ي ؼـاقتفيٚ ـاٟ

ث٠ ٛي٠٘ ـاٟ ٛفسيؽٟ ثٞؼٕ ٠ً ؼـة ثبق ضؽ ٝ پيفٗفؼي ٗػٞف، ثب هؽ ٝ هيبٗتي غ٘ييؽٟ،   

 ًي٠ تجيف   ؼـضيبٓي -اي قٗػيت ٝ ـيطيي ًثييق     ؼاـ؛ ثب ز٢فٟ ؽ ٝ ًال١ي ٓج٠پبٓتٞيي ثٜٔ

 ٝاـؼ ضؽ...  -ثكـُي ؼـ ؼست ؼاضت

ِٛييبٟ  ضييٕٞ ؼـ پطييت آٙ ي ١ييبي ٗييٚ قّ قؼ. ١ييكاـ ٛوطيي٠  ايسييتبؼ ٝ ؼـ زطييٖ

 يٟ ، زٜيبٙ غٜيؽ  اق اػ٘يبم ؼٝقظ  ٛيٞايي ًَفيي٠  ثيب  پ٢ٜبٙ ثٞؼ. ً٘ي ثؼؽ،  ٛبًص زٜؽش
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ؼ١طتٜبًي سف ؼاؼ ٠ً ٗٞ ث٠ تٚ ٗٚ سيع ضؽ ٝ ؼـ ضبٓي ًي٠ ثيب ٛليفت ٝ ٛيفٛيَ ثي٠      

 پيص آٗؽ...  آ١ست٠ ث٠ زط٘بٖٛ غيفٟ ثٞؼ، آ١ست٠

ٝ  ؼاٛستٖ ثبيؽ زٌبـ ثٌٜٖ. ٠ٛ ـاٟ يقؼٟ ثٞؼٕ. ٛ٘ ٝضطت ـ  پک ؼاضيتٖ  پييص.   اٟٛي٠ 

ًطييؽٕ.   ١بيٖ غٞؼٕ ـا ػويت   ، توبؾبي يبـي ؼاضتٖ. ثب ً٘ي ؼست«١ير»ٛباٗيؽا٠ٛ اق 

ٙ  ؼاٛستٖ ٠ً ُفيػتٚ ٗي ٗؼديكٟ، ػويت ٝ    اق ؼست اٝ ٌٗ٘ٚ ٛيست. ؼـ اٛتظبـ ـسييؽ

اي ٛيفٕ ٝ   ـكتٖ. ؼـ ايٚ ٗيبٙ ٛب٢ُبٙ اضسبس ًفؼٕ ٠ً ؼستٖ ؼـ ٗيبٙ تٞؼٟ تف ٗي ػوت

 كفٝ ـكت... ٛبى، زٜؽش

 ٖ... ثفُطت 

٠ ًيفؼٟ ٝ  ٠ ؼـ غٞٙ ضٔكٝٙ ضٜبٝـٕ، ؼستٖ خسؽ ٛفٕ ضٔكٝٙ ـا ًٓ ؼيؽٕ ١٘سٜبٙ

 ؼـ ٗيبٙ آٙ ُيف اكتبؼٟ... 

ًٞضيؽٕ تب ؼسيتٖ   ؽي ٗيقؼٕ ٝ ثب ٛباٗي ن ٗيؼـپي ػ اي ٗٚ ـا كفاُفكت. پي ػط٠ـ

 ي زسجٜؽٟ ٝ غٞٛي آقاؼ ًٜٖ...  آٙ تٞؼٟـا اق  

ج غفزي ـا ؼـ ثيع ُٞضٖ ضک ًفؼٕ. آثيي ٓيك    ؼـ ايٚ ١يب١ٞ ٛب٢ُبٙ غؽاي غفذ

 ـٝي پٞستٖ ٓـكيؽ ٝ ز٠ٌ ًفؼ... 

 ثب تفؼيؽ ٝ ؼ٢ٓفٟ سفٕ ـا زفغبٛؽٕ... 

١بي ٗ٘تؽ ٝ غؽا١بي َُٜ ٝ  ١بي پيفٗػٞف، ٢ٛيت آؾـغص، سٞت ؼـ ٗيبٙ غٜؽٟ

يؽٕ ٠ً ثبالي سفٕ ايستبؼٟ ٝ ثيب  ـا ؼ -جثب اٛؽاٗي غيک ٝ ٓك-پيٌف  ٛبٗؼٕٔٞ، ًفٗي ؿّٞ

 إ است... ٠ّٞ ٓيسيؽٙ سف ٝ ًٔٝٓغ ٗطـ

 



هؽـي ؼاؽ ثٞؼ ٠ً اضسبس ًيفؼٕ ثي٠    قؼٕ. ثؽٖٛ ث٠ ٛلک ٗي ١بيٖ ـا ُطٞؼٕ. ٛلک زطٖ

١يبيٖ ـا.   ت ثستٚ زط٠ٖٛ هؽـت ثفغٞاستٚ ؼاضتٖ ٝ ٠ٛ خفئ قٝؼي تجػيف غٞا١ٖ ضؽ.

 ضبيؽ اكٔيح ضؽٟ ثٞؼٕ... 

اي ثف پيٌفٕ ٗبسيؽٟ ثيٞؼ. ضيبيؽ    زسجٜؽٟ ٓ٘ک ٝسف اتبم ٝٓٞ ُطت٠ ٝ ػفم سفؼ

زي٠ ضيؽ ٝ زي٠ ثبييؽ     اغال ث٠ ٛيستي سوٞـ ًفؼٟ ٝ يب ضبيؽ ١فُيك ٛجيٞؼٕ. ٛل٢٘ييؽٕ    

ضٜيؽٕ ًي٠ ثي٠ آـاٗيي     ١بي پيفي ٗػٞف ـا ٗي ٝخٞؼٕ غؽاي غٜؽٟ ضؽ. ؼـ اػ٘بم ٗي

 ُطت...  ٗطٞ ٗي

ٞ     ُيح ٝ ثؽثػت ـٝي قٗي ت ٚ ـ١ب ٝ ؼـ غٞؼ ُيٖ ثيٞؼٕ. اضسيبس ًفغتيي ٝ ـغي

ب ١يؽف ثي٠ ٛبًدي    َٔن ٝ ثيبـ اق ؼٛيب خؽا اكتبؼٟ ٝ ؼـ پٞزي سيّبّ ًبئٜبت، ٗؼضتٖ. اِٛؼا

ثٞؼٙ غٞؼ تفؼيؽ ؼاضتٖ ٝ ٗطيـّٞ ضيْ    فؼٙ يب قٛؽٟـكتٖ. ضبٓت ػديجي ثٞؼ. ؼـ ٗ ٗي

اليٜطْ ثٞؼٕ ٠ً ثب غؽاي زفغيؽٙ ًٔيؽ ؼـة اتبم، ثي٠ ٛديبت غيٞؼ اق     ي ٠ايٚ ٗسئٔ

 إ سبي٠ اكٌٜؽ...  آـاٗص ثف سفاسف قٛؽُياي ثؼؽ  ػ٠، اٗيؽٝاـ ُطتٖ. ٓطظ٠ٗػ٘

اي  يطبٙ ٝ خب٠ٗغست٠، ثب ١ٞٗبيي پف ٗب١ي ثٞؼ. ٗب١ي ؼٝست ؼاضتٜي. سفؼ ٝ تٚ

ٙ  -ًَُٜي غٞش ؼّ ٝ يي ٓجػٜؽ ٗػٜٞػي-ُطبؼ  ف ٗيٚ  ٗطوي  اتيبم  ث٠ آـاٗي پب ثي٠ ؼـٝ

 ُؿاضت...

 اٗب... 

 ٗؿيكفة ُطيت. پب١يبيص   ٗبٙ ؼـ ١ٖ ُفٟ غيٞـؼ، ِٛيب١ص    ١بي ١٘يٚ ٠ً زطٖ

ٗيٚ   ٝ ٝاج ؼـ  اش ؼـ ١ٖ ـيػت. ثالتٌٔيق ٝ سفؼـُٖ، ١بج ٛؽاضت٠ سست ضؽ. آـاٗص

پبز٠ غيٞؼش ـا   غٞؼ ؿٔج٠ ًفؼ ٝ ١فقٞـ ٠ً ثٞؼ، ؼست ثؼؽ ثف ضٞى غيفٟ ٗبٛؽ. ً٘ي 

ث٠ ٗٚ ـسيبٛؽ ٝ ؼـ ضيبٓي ًي٠ ثيب زطي٘بٛي ٗ٘ٔيٞ اق تيفس ٝ ؼ٢ٓيفٟ سيف تيب پيبيٖ ـا            

 ِٛفيست، قٗك٠ٗ ًفؼ: ٗي
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 « ...تزٌبـ ًفؼي ثب غٞؼ» -

 

١يبيٖ ـا ػيٞؼ ًيفؼ. ـييص ٝ      ثب ؼست٘بٓي ٗطـّٞ ت٘يك ًفؼِٙ غيٞـتٖ ثيٞؼ. ٓجيبس      

قؼٟ ٝ ؼٓسسيت ٝ   ؼييؽٕ آٙ ِٛيبٟ ييع    ١ٞٗبيٖ ـا ضب٠ٛ قؼ. ثفاي ٛػستيٚ ثبـ ثٞؼ ٠ً ٗي

 تلبٝت، ضبٓتي خؽيؽ ث٠ غٞؼ ُفكت٠: ضبٓت ِٛفاٛي... ثي

طفؼٕ ٝ ك ١بيٖ ـا ٗي غيفٟ ث٠ قٗيٚ، ٗطت ؼـ ت٘بٕ ايٚ ٗؽت اق غٞؼٕ ٗتٜلف ثٞؼٕ.

غٞاسيت ؼـ   سيبييؽٕ. اق ػػيجبٛيت ٝ ضيفٜٗؽُي ؼٓيٖ ٛ٘يي      ١بيٖ ـا ث٠ ١يٖ ٗيي   ؼٛؽاٙ

 ١بيص قّ ثكٖٛ. اق غٞؼٕ ٗتٜلف ثٞؼٕ.  زطٖ

 «...١ب ـا ؼزبـ اؾكفاة ٝ تفؼيؽ ًفؼٕ ٗٚ آٙ زطٖ» -

 «...١ب ـا ؼزبـ ِٛفاٛي ٝ تطٞيص ًفؼٕ ٗٚ آٙ زطٖ» -

 

ـاٗيي سيفٕ ـا ثيبال    ١بي ٗٚ ُؿاضت. ث٠ آ ٠ًبـش ٠ً ت٘بٕ ضؽ، سفش ـا ـٝي ضبٛ

ـ   فاقيف ضؽٟ اق زط١ٖبي س اضي ثفؼٕ تب سِٜيٜي هكفات آسي٘بٛي ـا   ١يبيٖ، آٙ ـغسيب

ٖ    ي سيوق اكتيبؼ. ػٌٜجيٞت    طٖ٘ ث٠ ُٞضي٠ ٗٔت٢ت ٌٜٛؽ. ز ١يبيي   غطيِ٘يٚ ثيب زطي

ؼ. اٝ ١ٖ ك٢٘يؽٟ ثٞؼ ًي٠  ًف ؿؿجٜبى، ث٠ ٗٚ غيفٟ ثٞؼ ٝ ثب ِٛب١ص ٗٚ ـا سفقٛص ٗي

 إ...  ٛبثػطٞؼٛي ٝ ٢ٗيجي ٗفتٌت ُطت٠ ز٠ خٜبيت

 إ... تلبٝت ـا ٗؿكفة سبغت٠ قؼٟ ٝ ثي ٠ً آٙ ِٛبٟ ؿٖ

 إ... ١بي آس٘بٛي ـا ِٛفاٙ ًفؼٟ ٠ً آٙ زطٖ

زٜيٚ ؿفم ؼـ  اش، ايٚ ١بي آس٘بٛي ٠ً آٙ ؼغتفى قيجب ٝ ٛطيق ـا، ثب ت٘بٕ قيجبيي

 إ... آضلتِي ٝ ؼٓٞاپسي ًفؼٟ



 زوؽـ اق غٞؼٕ غدبٓت ًطيؽٕ... 

 ؼٛيب ٗطـّٞ سفقٛص ٝ است٢كا ثٞؼ...

١بيٖ، ٗٚ ـا ٗتٞخي٠   ٗب١ي ـٝي ٠ُٛٞ ١بي ٓكيق بٙ ُفٗي ؼستؼـ ايٚ ٗيبٙ ٛب٢ُ

ضيبّ،   ؼييؽٕ، اٗيب ثيب اييٚ      ١بيص ٗي غٞؼ ًفؼ. ِٛب١ص ًفؼٕ. ١ٜٞق ِٛفاٛي ـا ؼـ زطٖ

١بيٖ ـا پبى  ًفؼ، اضي ١بيص سبغت٠ ثٞؼ. ٗٚ ـا ٛٞاقش ٓت ي ٠ٓجػٜؽي ٗػٜٞػي ُٞض

 ١بي ٗٚ قّ قؼٟ ثٞؼ، ثفايٖ سػٚ ُلتٚ ـا آؿبق ًفؼ... ٠ً ؼـ زطٖ ًفؼ ٝ ١٘سٜبٙ

زط٘بٖٛ ـا ثسيتٖ  ت٢ٜب قؼ ٠ً ٗٚ ثٔؽ ٛجٞؼٕ خٞاثص ـا ثؽ١ٖ.  آٛوؽـ قيجب ضفف ٗي 

ًٜيؽ ٝ   ػلفيت٠ ٓيسبـ ثيبـ ٗيٚ ٗيي    ؼيؽٕ ٠ً اق يي سٞ قٙ  ٜٔدبـ ثب ثـؿي ٛتفًيؽٟ، ٝ ً

فؼ؛ ٝ اق سيٞيي ؼيِيف   كطي  اش ـا ؼـ ضٔويٖٞٗ ٗيي   بي ا١فيٜ٘يي ١ي  بًّطيبٙ زِٜي   خيؾ

إ  ٛؽٟ، ثفاي ٗتالضي ًفؼٙ خ٘د١٠٘بي تيك ٝ ثُف ؼست ٝ غٜؽٟ ٗػٞف ثب تجفي ؼـ پيفي

 آٗؽ... ث٠ پيص ٗي

ِٛفيسيتٖ ًي٠ ٓجػٜيؽي     ٝ ٗٚ ضفِٗيٜب٠ٛ؛ آٙ ثبال ؼـ اٝج، ؼغتفي آس٘بٛي ـا ٗيي 

فت، ًطٌ٘ص ٗب ٗٞخٞؼات ب ؿٖ ٝ ضس١بيص سبغت٠ ٝ ثب يي ؼٛي ي ٓت ٗػٜٞػي ُٞض٠

ٙ  ِٛفيسيت. غيؽاي خييؾ    قٗيٜيي ـا ٗيي   ضويف ٝ پست ١يبي   ػلفيتي٠ ٝ غٜيؽٟ   ١يبي ق

زفغيؽ ٝ قٗييٚ ٝ   ١بي ٗ٘تؽ ٝ ٝضطتٜبًي ؼـ ُيدِب١ٖ ٗي پيفٗػٞف، ؼـ ٗيبٙ سٞت

ٝ غيؽا١ب ٗيج٢ٖ. ُٞييب     پيسيؽ. ٛظبٕ ١ستي اق ثيع ٝ ثُٚ سبهف ثيٞؼ  قٗبٙ ـا ؼـ ١ٖ ٗي

 الضي ضؽٙ هفاـ ؼاضت...ٗت ًبئٜبت ؼـ ضفف

ضِفف، ٗتٞهق ُفؼيؽ ٝ ت٘بٕ ١ستي  ي ايٚ تطٞالت اٗب ثب ثٜٔؽ ضؽٙ ٗب١ي، ٠٘١

ثسبٙ هجفستبٛي غبٗٞش، آـإ ُفكت. ك٢٘يؽٕ ٠ً قٗبِٙ ـكيتٚ اسيت.    -آسبثن ً٘بكي-

است. ًبش ٗب١ي ١فُك  ١بيٖ ؼـ ١ٖ ضؽ. ضيق ٠ً ايٚ ؼيؽاـ ـا ١٘يط٠ پبيبٛي ف٠ٗسِ
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ٛطسيت ٝ ثيفايٖ سيػٚ     ـكت. ًبش تب اثيؽ ـٝثيفٝيٖ ٗيي    فٝٙ ٛ٘يف ثياق ايٚ اتبم ٗطو

 ـاٛؽ.  ٗي

إ ـا ثٞسيؽ  پيطبٛي -ضؽ ٠ً ثب ـكتٚ اٝ تطؽيؽ ٗي-١بي ٗٚ  آُبٟ اق تطٞيص اٗب اٝ ٛب

 ٝ ثب تٔػي ث٠ سٞي ؼـة اتبم ُبٕ ثفؼاضت... 

 

ٝ تفؼييؽ ٝ سيٌٞت ٝ تيفس كيفٝ ـكيتٖ.       ثب ـكتٚ ٗب١ي ثبـ ؼيِف ؼـ ٗفؼاة ضيي 

اق  ٛيبى  زٜيؽش ٛطست٠ ثٞؼٕ، ثيبؼي سيفؼ ٝ     ـٝي تػت ٝ پطت ث٠ پٜدفٟ ٠ً ١٘سٜبٙ

ٙ     پطت  ٛب٢ُيبٙ ييبؼ    ١يبيٖ ـا سيٞقاٛؽ.   سف ث٠ ؼـٝٙ ٗٚ ـغ٠ٜ ًفؼ ٝ تيب ػ٘ين اسيتػٞا

 اكتبؼٕ...  آٓٞؼ ٠ٗ پيفٗػٞف، ؼـ آٙ ضت تبـيي ٝ سفؼ ٝ ١بي ؼ١طتٜبى غٜؽٟ

 ث٠ س٘ت ؼـةپب ٝ  ز٢بـ ؼستاغتٖ ٝ تفسيؽٕ ٝ ثب ػد٠ٔ غٞؼٕ ـا اق تػت پبييٚ اٛؽ

اتبم غكيؽٕ، پطتٖ ـا ث٠ ؼـة زسجبٛؽٕ ٝ قا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتٖ. ثب ِٛب١ي ُييح  

ثيبق،   ي ٛي٘ي٠  نّ پٜديفٟ تي  ٝ  ي ثبؼ پيبييكي ٝ تينّ   ٝ ؼـ قٝقٟ ٝ َٜٗ ث٠ پٜدفٟ غيفٟ ثٞؼٕ

 ًفؼٕ ٠ً ًبش پيفٗػٞف ٗٚ ـا ٛؽيؽٟ ثبضؽ... اغتيبـ آـقٝ ٗي ثي

بيي ثيفٝٙ اق اتبم ٗٚ ـا ٗتٞخ٠ غٞؼ ًفؼ. غيؽا١بيي ُٜيَ ٝ   ؼـ ايٚ ٗيبٙ، غؽا١

ٗطٌٞى. سؼي ًفؼٕ اكٌبـ ٗكاضٖ ـا كفاٗٞش ًفؼٟ ٝ ثيفاي ضيٜيؽٙ غيؽا١ب ٗت٘فًيك     

 ضٕٞ...

١يبي ٛطيػٞاـ    اي ٗٞؾي، ٝالٟ ضطفٟ غفت اي ثؽثٞ ثب غؽايي ضجي٠ ث٠ غفت فيت٠ػل

 ًفؼ: آٝـي ه ي ٗي ًفؼٟ ـا ثب ثٞي ُٜؽ ٝ ت٢ٞع

 «... سٞقِ ايٚ ؼيٞا٠ٛ ثبضي؟ ثبيؽ ثيبٛؽاقي٘ص ثيفٝٙ ا١ي پبغٞ تب ًي ٗي» -



ُيب١ي، ٗٔت٘سيب٠ٛ پبسيع     اي آس٘بٛي ثب ٛٞايي ث٠ ٓكبكت  ٛسيِٖ غٜي  غجص ٝ كفضت٠

 ؼاؼ:

 «...ٗٚ ث٠ اٝ ٗتؼ٢ؽ غٞا١ٖ ٗبٛؽ. اٝ غٞة غٞا١ؽ ضؽ» -

ثي٠ تييكي ض٘طييف ٝ ثي٠     -ي ٜٗطيٞس   ي تيك ٝ سي٢ِ٘يٚ ػلفيتي٠   ٛب٢ُبٙ غيط٠

 قٗيٚ ٝ قٗبٙ ـا ؼـ ١ٖ پيسيؽ ٝ ُٞش كٔي ـا ًَف ًفؼ:  -غصآؾـثُفٛؽُي 

 « ...ؼيٞا٠ٛ غٞة ضؽٛي ٛيست» -

پبييكي ثب ت٘بٕ هؽـت ث٠ ؼاغيْ اتيبم ١ديٕٞ     ٛبى، ثبؼ غطٚ  غٞف ي ٠ثب ايٚ غيط

 آٝـؼ ٝ پٜدفٟ ثب غؽاي ٢ٗيجي ث٠ ؼيٞاـ ًٞثيؽٟ ضؽ... 

ي اتيبم غكييؽٕ ٝ    ُٞضي٠  ث٠پب ٝ  ز٢بـ ؼستقؼٟ ١٘سٞٙ ضيٞاٛي ـَٕ ًفؼٟ،  ٝضطت

ًك ًفؼٕ ٝ سيفٕ ـا   -ٓفقيؽٕ ؼـ ضبٓي ٠ً ث٠ ضؽت ٗي- ٠ٜ٢ً٠ ٝ ضٌست پطت ث٠ ً٘ؽ

ثيسيبـٟ غيٞؼش ؼيٞاٛي٠    »ؼـ ٗيبٙ ؼٝ ؼست ٝ قا١ٞٛبيٖ، هلْ ًفؼٕ. غٞاسيتٖ ثِيٞيٖ:   

غٞاٙ ُفكت ٝ ُفكتبـ ؼـ ٛجفؼ ثب ثـؿيي ٛتفًييؽٟ، غيبٗٞش     ، اٗب ضٔوٖٞٗ غل٠«است...

 ٗبٛؽ... 

زفغيؽ. غؽا١بيي ػدييت ؼـ سيفٕ    ًطيؽ ٝ ؼـ اتبم ٗي ثب ضؽت ١ٞ ٗيٓؼٜتي  ثبؼ

طيّٜح ٝ ؼـ ٗييبٙ   ي ت خب ضٜبٝـ ثٞؼ. ؼـ آسيتب٠ٛ  ؼيؽ ٝ ٠٘١ ١بيٖ تبـ ٗي پيسيؽ. زطٖ ٗي

إ. ضويف ٝ  غفاش، ثبـ ؼيِف ث٠ غٞؼ يبؼآٝـي ًفؼٕ ٠ً ٗٚ ٗلٔٞى ٝ ثيسبـٟ وي ؼ١ّ ١ن

ًبش ١يسٞهيت ٛجيٞؼٕ. ضتيي     زيكش ٗكغفف است. ثؽثػتٖ. ز٠ قٛؽُي ٌٛجتي. ٠٘١

تٞاٖٛ اق ايٚ اتبم ٗكغفف ثيفٝٙ ثفٕٝ. ثيفٝٙ  ـ، ٛ٘ي١بي ٌٗف ثفاي ـ١بيي اق ايٚ ًبثٞس

ُف، ز٠ ًٜٖ؟ اغال اُف ثيفٝٙ ١يٖ ثيفٕٝ، ثيبق ١يٖ      ١بي زپبّٝ فٕٗيبٙ ًاق ايٚ اتبم ؼـ 

 تَٜ غٞا١ؽ ضؽ. ؼٓيٖ ثيفاي اييٚ ً٘يؽ     قٝؼي ؼٖٓ ثفاي اتبهٖ آـاٗص ٛػٞا١ٖ يبكت. ث٠

تَٜ غٞا١ؽ  -ُيفٕ ١بيٖ ـا ؼـ آؿٞش ٗي ٠ً پطت ث٠ آٙ ز٘جبت٠٘ قؼٟ ٝ قاٛٞ-ت٠ ضٌس
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ـٝق ٗيٚ ـا    ٝ سفاٛدبٕ يي-ي سوق اتبهٖ تبـ تٜيؽٟ  ضؽ. ؼٖٓ ثفاي ػٌٜجٞتي ٠ً ُٞض٠

تَٜ غٞا١ؽ ضؽ. ؼٓيٖ ثيفاي آٙ ؼـغيت پييف پطيت       -ؼـ ؼإ غٞؼ ُفكتبـ غٞا١ؽ ًفؼ

٠ً ثب آٙ هٔيت  -اش  قؼٟ آٙ ِٛبٟ يع ١بيص ٝ ؼاضتٜي، ضفف ؼٝست پٜدفٟ ٝ ثفاي ٗب١ي

 تَٜ غٞا١ؽ ضؽ...  -ؽًط ٗفا ث٠ آتص ٗي

اغتييبـ غيؽاي ٗب١يي ؼـ سيفٕ      ثي -ضؽ تف ٗي ٠ً اًٜٞٙ ٛفٕ–إ  ن١ ؼـ ٗيبٙ ١ن

 «... ٗٚ ث٠ اٝ ٗتؼ٢ؽ غٞا١ٖ ٗبٛؽ»پيسيؽ: 

زفغيؽ ٝ  -كبغْ ثيٚ ُٞش زپ ٝ ـاستٖؼـ ضؽ -ٚ خ٠ٔ٘ زٜؽ ثبـي ؼـ ٗـكٕ اي

ٖ    زٞٙ ؼٝايي  ١يبي ٗب١يي    سطفآٗيك تطٞيص ـا ث٠ آـاٗي اق ٗيٚ ؼٝـ ًيفؼ. ييبؼ زطي

ػ٘ين  لبٝت ٝ ؼٓپؿيفيت قؼُي ثي ٠ً يع غكٞـ ٗٞقٝٙ ٝ ١٘ب١َٜزط٘بٛي ثب  اكتبؼٕ.

ٚ  زط٘بٛي سيبٟ ٠ً ت٢ٜب ٛوك٠ًفؼ.  آ١ست٠ هٔجٖ ـا ُفٕ ٗي آٙ، آ١ست٠ ١سيتي   ي ـٝضي

١بيي ًي٠ ُيٞيي ثيب     . زط١ٖبي آس٘بٛي اٛؽيطيؽٕ ثٞؼ. ثب ؼهتي ٗٞضٌبكب٠ٛ ث٠ آٙ زطٖ

ٙ ٛٞاي ٛسيٖ غٜي غجطِب١ي ؼـ سبضْ اهيبٛٞسي ثي اٛيؽ.   ١يب ـٝش پبضييؽٟ    ٌيفاٙ، ؼـ آ

١ب ت٢ٜب ؼٓيْ ثفاي ثوبي خ٢يبٙ، تيؽإٝ قٛيؽُي ٝ پبييؽاـي ًبئٜيبت       ُ٘بٙ آٙ زطٖ ثي

غبقف غٔن اييٚ   ١ب ثبيؽ ١ٜفٜٗؽتفيٚ ٗٞخٞؼ ١ستي ثبضؽ. ثبيؽ ث٠ است. غبٓن آٙ زطٖ

 ١ف ـٝق ٝ ١ف ضت اٝ ـا تطسيٚ ًفؼ... ،  اثف خبٝؼا٠ٛ

 



ؼاٖٛ زوؽـ ُؿضت. زٜؽ ؼهيو٠؟ زٜؽ سبػت؟ زٜؽ ـٝق؟ زٜؽ هيفٙ؟ ُٞييب ؼـ    ٛ٘ي

ٗؽت، ١ستي اق ظفف قٗبٙ ٝ ٌٗبٙ غبـج ضؽٟ ٝ پب ث٠ پبي ٗٚ، ٗطٞ ت٘بضبي  ت٘بٕ ايٚ 

 آٙ ؼيؽُبٙ ثٞؼ...  

 ضت ثٞؼ...   ١بيٖ ـا ٠ً ثبق ًفؼٕ، ٗثْ ؼيِف ـٝق١ب، اٗب زطٖ

 اِٛيك ٝ آسبيطي غٞضبيٜؽ، سفاسف تضبّ آسٞؼٟ ثٞؼٕ. اضسبس آـاٗطي ضِل ب ايٚث

 ؼاؼ... ١بيٖ ثٞي قٛؽُي ٗي ٝخٞؼٕ ـا كفاُفكت٠ ثٞؼ. ٛلک

ً٘فِٛيي   ٛؼطيٖ ـا ـٝي آٙ پ٢يٚ ًيفؼٕ. ٓجػٜيؽ     تٜٖ ـا ث٠ س٘ت تػت ًطيؽٕ ٝ

 اتبمتٞاٛستٖ اق  ١بيٖ ٛوص ثست. ثب غٞؼ اٛؽيطيؽٕ ٠ً زوؽـ غٞة ثٞؼ ٗي ي ٓت ُٞض٠

ؼٝپبيي ٠ً آٙ ثيفٝٙ ١ستٜؽ، ثِيٞيٖ ًي٠ ثيب ١٘ي٠      ٗٞخٞؼات  ي ثيفٝٙ ـكت٠ ٝ ث٠ ٠٘١

 غٞاستي ٗٚ ـا ٠ً ثبـ١ب  ضٕٞ ي  ا٠٢ٓضبٙ، ١ٜٞق ؼٝستطبٙ ؼاـٕ. ضتي تٞ  ١بي ٛب٢ٗفثبٛي

ػلفيت٠  تبٙ ـا ؼٝست ؼاـٕ. قٙ اي. ٗٚ ٠٘١ ٗٚ تط٠ٜ ػلفيت٠ ٠ً ث٠ غٞٙ ثٌُطي ٝ تٞ قٙ

ٚ  ٕ ٠ً ضبؾفٕ ثٞي ُٜؽتٞ ـا آٛوؽـ ؼٝست ؼاـ  ت ـا تطْ٘ ًٜٖ ٝ ١٘سيٞٙ آٙ ا١يفي٘

١ب ٝهيطب٠ٛ ثجٔؼ٘ت. ضتي ضبؾفٕ اػتفاف ًٜٖ ٠ً ١٘يط٠ ضين   زبم ٝ ٗكغفف، سبػت

١يب، ؼٝسيتت    ثب تٞست ٝ ٗٚ ؼيٞا٠ٛ ١ستٖ. خٜٞٙ ؼاـٕ. ٗكغفف ١ستٖ. اٗب ثب ٠٘١ ايٚ

 ؼاـٕ. ثفاي اثجبت آٙ ضبؾفٕ ٠٘١ زيك١بيي ٠ً ؼاـٕ ـا ث٠ تٞ ثؽ١ٖ؛

ي سيوق،   ًي٠ ؼـ ُٞضي٠  ـا ػٌٜجيٞتي   ١ب سبػت تٞاٛي ـٝي تػتٖ ؼـاق ثٌطي ٝ يٗ

ٛظبـٟ  -ٝ ثبالغفٟ يي ـٝق ٗٚ ـا ؼـ ؼإ غٞؼ ُفكتبـ غٞا١ؽ ًفؼ-تبـ١بي پٔيؽي تٜيؽٟ 

ؼـغت پيف كفسيٞؼٟ ـا ٗطيب١ؽٟ ًٜيي ًي٠ ثيب       إ آٙ تي تٞاٛي اق پطت پٜدفٟ ًٜي. ٗي

ٙ  ًٜيؽ. ٗيي   ٗيي  ٜؽٟ ضؽٙ ١ف ثفٍ اق پيٌيفش، ؼـؼٜٗؽاٛي٠ ٛبٓي٠   ً ٙ  تيٞاٛي ؼـٝ  ُٔيؽا

فؼٟ ٝ قا١ٞٛبييت ـا ؼـ  ي اتبهٖ استلفاؽ ًٜي ٝ يب ؼـ ًٜح اتبهٖ ًك ًي  ي ُٞض٠ غطٌيؽٟ

 ١بيٖ ثفاي تٞ...  آؿٞش ثِيفي. ٠٘١ ؼاضت٠
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 غيٞا١ٖ اييٚ ت٢ٜيب    ١يب ـا ثجييٜٖ. ٗٔت٘سيب٠ٛ اق تيٞ ٗيي      كوف ثِؿاـ ُب١ي آٙ زطٖ

١يب ٛييبق ؼاـٕ. غيٞؼت ِٛيبٟ ًيٚ ثجييٚ        ي ٗٚ ـا اخبثت ًٜي. ٗٚ ث٠ آٙ زطٖ غٞاست٠

 ًٜٜؽ...  قٜٛؽ ٝ اٝ ـا كفيبؼ ٗي غفاش ؾد٠ّ ٗي زكٞـ اخكاي ثؽٖٛ ثب غؽايي ؼّ

زطي٘بٖٛ ـا غييک ًيفؼٟ ثيٞؼ، پيبى       ثب پطت ؼستٖ ؼٝ هكفٟ اضٌي ٠ً پيفاٗٞٙ

اتبم غكيؽٕ. تػ٘يٖ  ت ؼـةؼ. اق ـٝي تػت ثٜٔؽ ضؽٕ ٝ ث٠ سً٘فؼٕ. كٌفي ث٠ سفٕ ق

 ثِٞيٖ...  ١ب ـا ث٠ ت٘بٕ ٗٞخٞؼات ؼٝپبي غبـج اق اتبم ايٚ ي ٠ؽ ١٘ثٜٔ ُفكتٖ ثٜٔؽ

اتيبم  غيؽايي اق پطيت ؼـة     اٗب غٞة ٠ً ت٘فًك ًفؼٕ، ٗتٞخي٠ ضيؽٕ ًي٠ ١يير    

١بي ٗٞؾي ٜٗوفؼ ُطت٠ ٝ خ٢بٙ غبٓي اق  آيؽ. ُٞيي ت٘بٕ ٗٞخٞؼات ؼٝپب ٝ سبي٠ ٛ٘ي

طبٙ ثيكٖٛ ٝ اق ١٘ييٚ ـٝي، ثي٠    غٞا١ٖ ُٞٓ ١ٖ ك٢٘يؽٛؽ ٠ً ٗي ضبيؽس٠ٌٜ ضؽٟ ثٞؼ. 

١يبيٖ ـا   سفػت غٞؼ ـا ُٖ ٝ ُٞـ ًفؼٟ ثٞؼٛؽ. ػيجي ٛؽاـؼ. ٗٚ ٠ً ثفاي غيٞؼٕ ضيفف  

ثي٠ ؼـى ًي٠    ١يبي ٗيٚ ـا ٛطيٜيؽٛؽ.    ١بيي ٠ً ١يسٞهيت ؼـٝؽ  كفيبؼ ًفؼٕ. ثيسبـٟ آٙ

ي ًفيي٠ ٝ زطي٘بٙ    ك٠ضٞـش ـا ثجفؼ ثب آٙ هيب ؼٟػلفيت٠! ٗف ٛطٜيؽٛؽ! ٗػػٞغبً آٙ قٙ

ي ٜٗطٞس ٛيك ضبّ ٗٚ ـا  غلتص. ضتي كٌف ًفؼٙ ث٠ آٙ ػلفيت٠ ًلتبـ ٝهيص ٝ سيفت

 ًٜؽ.  ؼُفُٞٙ ٗي

ضٔويٖٞٗ، پيٌيفٕ ـا ثي٠ ـػطي٠ اٛيؽاغت.        ؼـ  فؼ١ٟٗبي  اضسبس ؾؼق ًفؼٕ. ٛؼفٟ

ي آٙ ٛطسيتٖ. ضبٓيت    ٝ ٝاـكتي٠، ُٞضي٠  ٓفقاٙ ث٠ س٘ت تػتٖ ثفُطتٖ ٝ ثؽثػت  ٓفقاٙ

 ضؽ... ١بيٖ سِٜيٚ ثٞؼ ٝ ث٠ آـاٗي ُفٕ ٗي ؼاؼ. زطٖ ٗيع ػؿاثٖ ت٢ٞ

***



 ثب پبيبٙ ـٝضٜبيي، ث٠ پبيبٙ ٛػٞا١ٖ ـسيؽ، آؿبق غٞا١ٖ ضؽ...

 ضت ٗٚ ؼـ ضبّ قٔٞع است...  

 ضت ٛي٠٘

 

اي  ـؼ ٝ غطيٌيؽٟ ١بي ق ٗٚ ـا اضبق٠ ًفؼٟ ثٞؼ. ثفٍ تبـيٌي ٝضطتٜبًي پيفاٗٞٙ

ٜؽٟ ضؽٟ ثٞؼٛؽ، ثب اٛؽٟٝ ٝ ٛلفت ؼست ثبؼ ـا ٛٞا ً ٠ً اضت٘بال اق تٚ ؼـؼٜٗؽ ؼـغتي ثي

ـضيٖ ثيب ت٘يبٕ     غطي ٝ ثي ـهػيؽٛؽ. ثبؼ ثبـ پيفاٗٞٙ ٗٚ ٗي ُفكت٠ ٝ ثب زط٘بٛي اضي

ؼـپيي ثي٠    ١يبي پيي   ١بي ثؽثػت ثيب ييٞـش   قؼ ٝ ثفٍ هؽـت ثف سف ٝ غٞـتٖ سئي ٗي

 آٝـؼٛؽ. زبٖٓ ١دٕٞ ٗيٝ  زطٖ

ٓفقيؽ، يي  اش ٗي ت ؼـ ًبس٠ثب زط٘بٛي ٠ً اق تفس ٝ تؼد -اكتبٙ ٝ غيكاٙ–ٗٚ 

٠ً ثب اٛؽاٗي ٛطيق ٝ ١ٞٗبيي پفيطبٙ، –تلبٝت  غست٠ ٝ ثي تف اق ؼغتفًي تٚ ُبٕ ػوت

ِٛفيستٖ. ١فزي٠   پبز٠ ث٠ اقفاف ٗيًفؼٕ ٝ ؼست ضفًت ٗي -ؼاضت ثفٗيث٠ آـاٗي ُبٕ 

سئيو٠ ٝ   ؼييٞاـ ثيب غكيٞقي ثيي     ٝ  تفسييؽٕ. ؼـ  ـكتيٖ، ثيطتف ٗيي  ثيطتف ث٠ پيص ٗي

خيب   آٗيكي ضؽٟ ثٞؼ. ٠٘١ ب٠ٛ ـَٛاض٘و -١بي ًٞؼًب٠ٛ ٗبٜٛؽ ٛوبضي-تفسيٖ ٝ  ٠ًٓٞٝ  ًح

ٕ   يي ًي٠ ثيبق ٗي   ١بي ضٔكٝٙ. ٝٓي ١ف ؼـ ٞؼ اق غب٠ٛف ثپ ؼ١طيتٜبى ثيب    ١يبي  ضيؽ، ًيف

١بي غٞٙ ٝ زيفى ٝ ٌٛجيت    ٠ً٠٘ ؼٓ-ٚ ٝ اٛؽاٗي غيک ٝ زسجٜبى ١بيي غٞٛي ؼٛؽاٙ

  ضؽٛؽ... غبـج ٗي -١ب زسجيؽٟ ثٞؼ ث٠ آٙ

 « ١ستٜؽ؟ ١ب ًدبٙ ضٔكٝپک » -

. اضت٘بال ثفغي اق ًٜٜؽ ـا تػبضتطبٙ ي١ب تب غب٠ٛاٛؽ  ١ب آ٢ٛب ـا ًطت٠ ضت٘ب ًفٕ» -

َ  ٝ ضبيؽ ثفغي ؼيِف ثب تٌي٠  ١ب اكتبؼٟ ١ب ثب ؼض٠ٜ ٝ ُكٓيي ث٠ خبٙ ضٔكٝٙ آٙ  اي سيٜ

 « اٛؽ. ضبٙ ًٞثيؽٟ ٝ ٗـكضبٙ ـا ٗتالضي ًفؼٟ ثكـٍ ث٠ ٠ًٔ
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١بي ؼٝـ  ي ًفٕ ؼاـ ٛب٢ُبٙ ٗتٞخ٠ ضؽٕ ٠ً ٠٘١ ٗٞ ث٠ تٜٖ سيع ضؽ. ؼـ ايٚ ُيف ٝ

ُ  ٝ ٛكؼيي، ث٠ ٗٚ قّ قؼٟ ٝ ضفيػب٠ٛ سف تب پبي ٗٚ ـا ثفاٛؽاق ٗي ٞييب ك٢٘ييؽٟ   ًٜٜيؽ. 

غٞاٛؽٕ ٠ً آ١َٜ آٙ ـا ؼاـٛؽ  ضبٙ ٗي ١بي إ. ؼـ زطٖ طبٙ ثفؼٟثٞؼٛؽ ٠ً پي ث٠ خٜبيت

ٗيٚ ـا ؼاـ ثكٜٛيؽ.   ١يبيٖ ـا ثييفٝٙ آٝـٛيؽ ٝ ثيب ١٘يبٙ       تب ضيٌٖ٘ ـا پيبـٟ ًيفؼٟ ٝ ـٝؼٟ   

١ب، سيفٕ   ١بي غطِ٘يٚ آٙ ِٛب١ٖ ؼـ زطٖ قؼٟ ثفاي خُٔٞيفي اق ُفٟ غٞـؼٙ تٝضط

ٕ   ٔٞ ٗيت ٠ً تٔٞ  ٘سٜبٙـا پبييٚ اٛؽاغتٖ ٝ ١ تيف   ١يبيٖ ـا سيفيغ   غٞـؼٕ، ًٞضيؽٕ تيب ُيب

خيب ـا   ًي٠ قيفزطي٘ي ١٘ي٠    ضؽت ثفاي اتبهٖ تَٜ ضؽٟ ثيٞؼ. ؼـ ضيبٓي   ثفؼاـٕ. ؼٖٓ ث٠

 تف ثِيفٕ ٝٓي... ست ؼغتفى ـا ٗطٌٖپبييؽٕ، غٞاستٖ ؼ ٗي

 ؼـ ًٜبـٕ ٛجٞؼ... 

 «...١بي ٗتٞضص ت٢ٜب ُؿاضت٠؟ ث٠ ًدب ـكت٠؟ زفا ٗٚ ـا ؼـ ٗيبٙ ايٚ ًفٕ» -

ٖ زَٜ اٛؽاغت. ثيب  ؼاـ، ثف ضٔوٞٗ ١بي ثـؿي آة غٞاستٖ غؽايص ثكٖٛ اٗب زِٜبّ

پيفاٖٗٞٛ  بزِي، زٜؽثبـي ث٠ ؼٝـ غٞؼ زفغيؽٕ ٝ ثفاي پيؽا ًفؼٙ اٝ،ٛباٗيؽي ٝ ؼستپ

ضيؽٛؽ ٝ ؼـ   تيف ٗيي   ١ب اق ١ف سٞ ث٠ ٗٚ ٛكؼيي ٝ ٛكؼييي  ـا ثفاٛؽاق ًفؼٕ. اٗب ٛجٞؼ. ًفٕ

 ث٠  ؼيٞاـ ٓطظ٠  ٝ   ي ؼـ ٠ًٓٞٝ  ًح ٝ ٝضطتٜبى ثبؼ غطٚ، غكٞـ ٗيبٙ ١يب١ٞي ػديت

قٗيبٙ ؼـ ١يٖ   غٞـؼ. قٗيٚ ٝ  ٗي  ١ٖ  ص ث٠ٛبٜٗظ٘ ١بي  پيسيؽ ٝ ـَٛ ١ٖ ٗي ٓطظ٠ ؼـ 

 ٗتالضي ضؽٙ هفاـ ؼاضت... ؼـ ضفف ٓٞٓيؽ ٝ ١ستي  ٗي

ٓفقيؽٕ ٝ  قٝؼي تؼبؼٖٓ ـا اق ؼست ؼاؼٟ ٝ ثب غٞـت ث٠ قٗيٚ اكتبؼٕ. ث٠ ضؽت ٗي ث٠

اضيي ـا اق   ؿجيبـ ٝ هكيفات ؼـضيت     ٝ  آستيٜٖ، ُفؼ ي ٠ؼيؽٕ ٗػتْ ضؽٟ ثٞؼ. ثب ُٞض

زط٘بٖٛ قؼٝؼٕ. ؼست ؼيِفٕ ـا سيتٞٙ ًيفؼٕ ٝ سيفٕ ـا ً٘يي ثيبال آٝـؼٕ. ؼـ ًٜيبـ       

 سبّ ؼغتفى ـا يبكتٖ...  ؼـغتي ٢ًٚ



خيب ايسيتبؼٟ ثيٞؼ.     آٙ، سفؼ ٝ ٗـٕ٘ٞ اي ُطبؼ ٝ زط٘بٛي خب٠ٗ، ثب ثبٝهبـ ٝ ٛباستٞاـ

 تلبٝت ؼـ زط٘بٙ ٗٚ ِٛفيست ٝ سپک... اي ثي ٓطظ٠

ٕ ٠ً ثبقٝي پيفٗ ؼـ ضبٓي آـإ ؼٝـ  ػٞكي ـا ُفكت٠ ثٞؼ، اق ـٝثفٝي ٗٚ ُؿضيت ٝ آـا

 ضؽ... 

زفغييؽ ٝ   طتفي ثي٠ ؼٝـٕ ٗيي  غطٚ پبييكي ثب هؽـت ثي ضؽ، ثبؼ ١فز٠ ؼٝـتف ٗي

پيفٗػيٞف ـا   ٛيبى   زٜيؽش ي  ١يب، غيؽاي غٜيؽٟ    غٞاٛيؽ. اق ؼٝـؼسيت   ك ٗيي ثفايٖ ـخي 

 ضٜيؽٕ...  ٗي

 ضٌستٖ... 

 ٗـٔٞة ضؽٕ... 

 ثفاي ١٘يط٠ ثبغتٖ...

ٍ  ؼـغت پيف ثي ١يبيص ـا اق   ٛٞا ١ٖ ثبغت. ثيطتف اق ١٘يط٠ ٛب٠ٓ ًفؼ ٝ آغفيٚ ثيف

 ؼست ؼاؼ تب ٗفٍ ـا ؼـ آؿٞش ثِيفؼ... 

 

ٕ  تبة ٗيي  ٝ  ٠ٌ ؼـ غٞؼ پيرضبٓي ؼـ-خب   ٛباٗيؽ اق ٠٘١      ثي٠ غيٞـتٖ زٜيَ     -غيٞـؼ

ٗبٓييؽٕ. ٓطظيبتي ثؼيؽ ؼـضبٓيٌي٠ ؼـ ٗييبٙ       ـت ٗي١بيٖ ـا ثب ت٘بٕ هؽ اٛؽاغتٖ ٝ زطٖ

١بيٖ ـا ُطٞؼٕ ٝ زٜؽثبـ سيفٕ   قؼٕ، زطٖ ٛلک ٗي إ، ث٠ سػتي ٛلک سي٠ٜغک  غک

 ي ١٘يطِي، ً٘ؽ غٞاة ٠ٜ٢ً ١بي سيبٟ اتبم، تػت ف زفغبٛؽٕ اٗب خك ؼيٞاــا ث٠ اقفا

سٞي پٜدفٟ، زييك ؼيِيفي    آٙ ٢ًّٜسب ١ب ٝ تي ؼـغت ٝپفت ي ٗ٘ٔٞ اق غفت ضٌست٠

ُطٞؼٟ يبكتٖ ٠ً ثب  -٘بٖٛ پيطتف ثست٠ ثٞؼ٠ً ث٠ ُ-ؼـ ؼٛيبيٖ ٛجٞؼ. ت٢ٜب پٜدفٟ اتبم ـا 

 غٞـؼ...  غطِ٘يٚ ثبؼ، تٌبٛي ٗي يٟ ١ف غؽاي قٝق
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ٙ  ٕا ُٔٞي غطٌيؽٟ ؼـ ١يبي ٓػتي٠ ضيؽٟ     ـا ثب كفٝ ثفؼٙ آة ؼ١بٙ ٝ تف ًفؼٙ غيٞ

اتيبم غكييؽٕ. ًيك     ٓفقاٙ ث٠ ًيٜح  ؼ آٗؽٕ ٝ ٓفقاٙاق تػت كفٝ يؽٕ.، ـٗوي ثػطٖضٔوٞٗ

 ًفؼٕ ٝ قا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتٖ...

پبييبٙ. ـٝضيي    ُيح ٝ َٜٗ ثٞؼٕ. ١٘سٞٙ ـٝضي ثؽثػت ٝ آٝاـٟ، اسيف ؼـ ثفقغيي ثيي  

ؼاـؼ ٝ ٠ٛ ـاٟ پيص. يي ثالتٌٔيلي پيسيؽٟ، ثي٠ ٝسيؼت ييي    سفُفؼاٙ ٠ً ٠ٛ ـاٟ پک 

 ٗػيجت ٝ ؼـؼ...هفٙ ثٔؼيؽٙ 

١بيٖ ٛلٞؾ ًفؼ ٝ ٗٚ ـا ث٠ ٓفقٟ  استػٞاٙ نسفٗبي ـغ٠ٜ ًفؼٟ ؼـ اتبم تب ػ٘ سٞق ٝ

ٛلديبـ هيفاـ ؼاضيت.    ي ا ١بيٖ ؼـ آستب٠ٛ ـيػتٖ. ضويو٠ اٛؽاغت. اق سفؼي قيبؼ، ػفم ٗي

١يب ثيٞؼ ًي٠ اييٚ      زفغبٛؽٛيؽ. ٗيؽت   فٛؽٟ ـا ؼـ ٗـكٕ كيفٝ ًيفؼٟ ٝ ٗيي   اِٛبـ غٜدفي ث

ٚ    فؼاة١بي آضٜبي ٓؼٜتي، ٗٚ ـا ؼـ ُ ًبثٞس ـا  خٜٞٛي اثؽي ؿيفم ؼاؼٟ ٝ كيفؼاي ٗي

 ّ سبغت٠ ثٞؼ...اـقش ٗجؽ ؽٟ ٝ ث٠ ٗطتي غبًستف ثي١٘سٞٙ ؼيفٝق ٝ اٗفٝقٕ، سٞقاٛ

١بيٖ ـا ثست٠  ٠ً سفٕ ـا ؼـ ٗيبٙ ؼٝ ؼستٖ ُفكت٠ ثٞؼٕ، ًٞضيؽٕ تب زطٖ ١٘سٜبٙ

ٝ ث٠ اكٌبـٕ ٛظٖ ؼ١ٖ. كٌف ًفؼٕ ٠ً ز٠ غٞة ثٞؼ اُف ٗيٚ ؾيؼيق ٝ ثيسيبـٟ ٛجيٞؼٕ.     

ضيبٙ ـا ٗػيبؼـٟ    ١يبي  ١ب ـا ًطت٠ ٝ غب٠ٛ ٔك١ٙٝبيي ٠ً ض تٞاٛستٖ ٗثْ ًفٕ ٝهت ٗي آٙ

١بي  ثف ايٚ ًبثٞس ـا ثٌُطٖ. ضبيؽ آٙ ـٝق، پبيبٛي ثٞؼ ضٕٞ ي  ا٠٢ٓػلفيت٠ ٝ  اٛؽ، قٙ ًفؼٟ

اق تيفس ٝ ١ييب١ٞي    ثي٠ ؼٝـ -تٞاٛستٖ تيب اثيؽ    كج. يويٜب اق آٙ پک ٗيغيک ٝ اكٌبـ ٓ

 ثبضٖ...  ٝـ آٙ ؼٝ زطٖ سيبٟ ؿٞق٠ ؼـ آـاٗص اثؽي -٘يبٙػلفيتِبٙ ٝ خ٢ٜ

 ز٠ ـٝيبي ؼـاٗبتيٌي!... 

 ١ٖ ؼٓسسجي!...ز٠ ٝ

 ١ب... آٙ زطٖ



ًٜيؽ. قٗيبٙ    ١سيتي ـا ٛيبثٞؼ ٗيي    ١ب ت٘بٕ هٞاٛيٚ ٗكغيفف  ٟ ًفؼٙ ث٠ آٙ زطِٖٛب

ي ؼٛيب ؼـ سيب١ي  ؼ١ؽ. ُٞيي ٠٘١ ت غٞؼ ـا اق ؼست ٗيضٞؼ ٝ ٌٗبٙ ا١٘ي ٗتٞهق ٗي

ًبئٜبت ثبهي  ي ـٝضٚ ٛوك٠زست، ت٢ٜب  سيبٟ ٝ ؼ١ّبي  ٝ ظٔ٘بت كفٝ ـكت٠ ٝ آٙ زطٖ

 ٗبٛؽ. ٗي

 «١ب ٗتٞهق ضٕٞ؟ تٞاٖٛ ؼـ آٙ زطٖ اٗب آيب ٗٚ ٗي» -

 «٠ٛ! يويٜبً» -

 «...اٗب» -

ٕ  ي ٠ٛ٠! ؼيِف ٠ٛ! ٗٚ ثب ت٘بٕ ضوبـت ٝ ثيسبـُي، ثيطتف اق ١٘» - ١يبي ؼٝپيب،    ًيف

اٛؽ. ضت٘ب  ١ب ثفاي ٗٚ سبغت٠ ضؽ ١ب ـا ؼاـٕ. هكؼب آٙ زطٖ ضبيستِي ؼاضتٚ آٙ زطٖ

١ب ثيفاي ٗيٚ اسيت. قييفا      ي ؼٛيبي ٗٚ است. آٙ زطٖ ٠ُٛٞ است. اٝ يِب٠ٛ ٠ٌٔٗ ١٘يٚ

ٙ   تٞاٛؽ آ ت٢ٜب ًسي ٠ً ٗي آسي٘بٛي   ٙ ِٛبٟ لـف ـا ؼـى ًيفؼٟ ٝ ؼـ ػ٘ين آٙ ؼييؽُب

 « ٓ٘ک ًٜؽ، ٗٚ ١ستٖ.ؿفم ضٞؼ ٝ غؽاي ٢ٗف ـا 

ضيؽ ـا ثي٠ كيبّ ٛييي      ي اتيبم ٝاـؼ ٗيي   اي ٠ً اق الي پٜدفٟ سٞق ٝ سفٗبي ضجب٠ٛ

إ ـا ؼـ  قاؼيي كيفؼاي ُفٗيي ثبضيؽ. ٗيٚ ثبييؽ آ      ُفكتٖ. ضبيؽ ايٚ سفٗب، ٛٞيؽ ؼ١ٜؽٟ

 سٞقٛبى، ث٠ ؼست آٝـٕ.  تفيٚ ضت ١٘يٚ ـٝضٚ

ٝ ضٌست٠ تٌي٠ ؼاؼٕ تب  سف ؼستٖ ـا ث٠ ً٘ؽ ٠ٜ٢ً قا١ٞٛبيٖ ـا ـ١ب ًفؼٕ ٝ اق پطت

ي  ُفكتي٠  غيبى  غيك ثٞؼٕ ٠ً كٌفي ث٠ سفٕ قؼ. ثفُطتٖ ٝ ؼـ١بي ثٜٔؽ ضٕٞ. ١ٜٞق ٛيٖ

فت ٝ پ ٝ  طتي غفت١ير ٛجٞؼ ِٗف ٗ -١٘سٞٙ ؼٛيبي ٗٚ-ً٘ؽ  ً٘ؽ ـا ُطٞؼٕ. ؼـٝٙ

 قؼٟ، ُٔؽاٙ ًٞزيي  ؼـؼٛػٞـ: زٜؽ ًتبة پبـٟ ٝ پٌيؽٟ، يي ُكٓيي قَٛ ٝآضـبّ ث٠ آت

قؼٟ، زٜؽ  ؾ قَٛسيبٟ ٝ ًثيق، يي تي ػٌک، يي خبسيِبـي ػٌسي ثي  ضٌست٠، هبة

 ١بي ٗكغفف ؼيِف.  پفت ٝ  ي هؽي٘ي ٝ غفت ضٌست٠ ت٠ٌ پبـز٠ ٝ ظفٝف
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ٗيٚ ـا ثي٠ غيٞؼ     تٞخي٠  هيؽي٘ي  ي ايٚ ٗكغفكبت، ثفم آٙ ُكٓييي  ؼـ ٗيبٙ ٠٘١

ي ا ـا ث٠ آـاٗي ثييفٝٙ ًطييؽٟ ٝ ثيب تٌي٠ پبـزي٠     ٗؼكٞف ًفؼ. ثب تفؼيؽ ٝ تطٞيص آٙ 

آٙ ؼست ًطيؽٕ؛ ١ٜٞق  ي ٠آٙ ـا ُفكتٖ ٝ سپک ٓفقاٙ ث٠ تيـ ـٝي ٠ٜ٢ً، غبى ٝ ؿجبـ

 تيك ثٞؼ... 

ً٘يؽ ـا ثسيتٖ ٝ ثيب      پبزي٠ ؼـ  غؽاي زفغيؽٙ ًٔيؽ ؼـة اتبم ثٜٔؽ ضيؽ. ؼسيت  

ز٢بـ ُبٕ، غٞؼٕ ـا ث٠ ـٝي تػت اٛؽاغتٖ ٝ پتيٞي ٢ًٜي٠ ٝ پٞسييؽٟ ـا ـٝي غيٞؼ      س٠

 ًطيؽٟ، غٞؼ ـا ث٠ غٞاة قؼٕ. 

پبٝـزيٚ ٝ ثب اضتيبـ ٝاـؼ اتبم ضؽ. آـإ ث٠ سٞي ٗٚ پييص    پبٝـزيٚ ضٕٞ ي  ٠ا٢ٓ

ثؽٙ سليؽش  پبييؽٕ. زطٖ، تطفًبتص ـا ٗي اق قيف تفسيؽٕ.آٗؽ ٝ ثبالي سفٕ ايستبؼ. 

ًيفؼٙ خسيؽي    پيبـٟ  ت٠ٌ ي ؼـغطيؽ. ٗثْ ضجطي ُفس٠ٜ ٠ً آٗبؼٟ ؼـ تبـيٌي ضت ٗي

 ٠ًضؽ  ١بيٖ  ًفؼ. سفٗبي سػتي ٝاـؼ ـٍ ق پٜبٟ ؼـ هجف است، ضفيػب٠ٛ ٗٚ ـا ثفاٛؽا ثي

فكفيجيي  قؼ، ٛيطػٜؽ پ ١بيص ثفم ٗي ٠ً زطٖٙ ١٘سٜبسٞقاٛؽ.  ٖ ـا ١بي تب ٗـك استػٞاٙ

ؼـ پتٞي ٠ٜ٢ً ـا اق ـٝي ٗٚ ثفؼاضيت٠ ٝ   ٓطظ٠  ؼـ يي ٛب٢ُبٙ ثف ٓجبٛص ٛوص ثست ٝ

اش ضٔو٠  قؼ٠٘پيٌف ٝ ق١فآُيٚ ٠ً ث٠ ؼٝـ  سٞٙ ٗبـي ؿ١ّٞ٘- ٕ ثب خٜٞٙأسٌٞتي تٞ

ٓطظي٠    ث٠  ٓطظ٠ ٝ قؼ ٛلک ٗي ٛلک ،ًفؼ ب ٗيٗٚ ـا ؼـ ثفُفكت. ثب ١يدبٙ تؤّ -قٛؽ ٗي

پيسييؽ. غييک ػيفم ثيٞؼ. تيفس ت٘يبٕ ٝخيٞؼٕ ـا كفاُفكيت.          ٗيي ثيطتف ث٠ ؼٝـ ٗيٚ  

ٝ ١يف آٙ غيٞؼٕ ـا ثي٠ ٗيفٍ      هيفاـ ؼاضيت  غفؼ ضؽٙ  ففض١بي ٛطيلٖ ؼـ  استػٞاٙ

 غٞؼ آٗؽٕ.اٗب ٛب٢ُبٙ ث٠  ؼيؽٕ. تف ٗي ٛكؼيي

 

غكفٛبى ضٕٞ. پييص اق آٙ ًي٠ اٝ ثتٞاٛيؽ ٗيٚ ـا      ي ايٚ اكؼي ٗٚ ٛجبيؽ قؼ٠٘» -

 « اي ثيبٛؽيطٖ. غل٠ ًٜؽ، ثبيؽ زبـٟ



وي ٠ً ؼاضتٖ، ت٘بٕ ٛييفٝيٖ  ؼست ؼاضتٖ، اكتبؼٕ. ثب ٝاپسيٚ ـٗ يبؼ ُكٓيٌي ٠ً ؼـ

هيؽـت ؼـ   اٝ؛ ُكٓيي ـا ثيب  ستٖ ـا ثبال آٝـؼٕ ٝ ؼـ ٗيبٙ توال ٝ تالشـا خ٘غ ًفؼٕ؛ ؼ

 پ٢ٔٞيص كفٝ ًفؼٕ... 

 

١يبي   زٞٙ ُبٝٗيطي ٜٓيؽ١ٞـ ًي٠ ٛليک   -١بي ُطبؼ  زطٖ اق ضفًت ثبقايستبؼ. ثب

كيي ثكٛيؽ اٗيب ٛتٞاٛسيت. ضيبيؽ      ؼـ ٗٚ غيفٟ ٗبٛؽ. سؼي ًيفؼ ضف  -طؽً آغفش ـا ٗي

زٜيٚ سػٚ  ثـؿي ٛػفاضيؽٟ ثف ضٔوٞٗص زَٜ اٛؽاغت٠ ثٞؼ ٠ً ايٚ هؽـتٜ٘ؽ زِٜبّ

اٗب ٛب٢ُيبٙ ق١ف١يبيص ثيب     ،طت. ثبـ ؼيِف سؼي ًفؼ ضفكي ثكٛؽـاٛؽٙ ثفاي اٝ ؼضٞاـ ُ

قٛيي ـٝي كيي ٝ پيٞق ٝ ُيفؼٙ ٗيٚ      ٖ ١ ث٠ بٛص سفاقيف ضؽ ٝ ث٠ ضٌْ ضبّغٞٙ اق ؼ١

خبٛص ـٝي  ـيػت. زٜؽ ثبٛي٠ ثؼؽ، ثفاي ١٘يط٠ غبٗٞش ضؽ ٝ خسؽ پٔيؽ ٝ قيجب ٝ ثي

 ٗٚ اكتبؼ...

ًيفؼ.   ا ثفايٖ ؼضٞاـ ٗيي ًطيؽٙ ـ ، ٛلکضٕٞ ي  ا٠٢ٓ ؼـ ضٞى ثٞؼٕ. سِٜيٜي ٛؼص

اي ؼاضيتٖ ًي٠ پيطيتف     تبقٟ ؼٙ تب ً٘فش ـا ٛٞاقش ًفؼٕ. اضسبسثب ؼست زپٖ اق ُف

 ١فُك آٙ ـا ؼـى ٌٛفؼٟ ثٞؼٕ. 

اِٛيك ٛجٞؼ. ضبيؽ اٝ ١ٖ ؼـ  ًفؼٕ ٛلفت اي ٠ً ٗٚ كٌف ٗي ث٠ اٛؽاقٟ ضٕٞ ي  ا٠٢ٓضبيؽ 

ػلفيتي٠ ـا غيٞـؼٟ ٝ اق      قٛيي  ثٞؼ. اٗب ـٝقي كفيت -١٘بٜٛؽ ٗب١ي-اي ٢ٗفثبٙ  آؿبق ا٠٢ٓ

ضٞؼ ايٚ پيٌف ٓكيق ٝ غٞـت قيجب  پٔيؽي ـا ؼـ پيص ُفكت٠ است. ِٗف ٗي پک، ـاٟ آٙ

ي ٜٗطٞس ٝ ًَفيي٠   ي ضٕٞ ثبضؽ؟ ضٕٞ آٙ ػلفيت٠ ثٞ، ٗتؼٔن ث٠ يي ا٠٢ٓ ٝ اٛؽإ غٞش

 قٛؽ...  است ٠ً ثٞي ُٜؽش ضبّ آؼٕ ـا ث٢ٖ ٗي

خيبٛص ١ٜيٞق ثيبق     ١بي ثي ؽ ًفؼٕ. زطٖغٞـتص ـا ثب ؼٝ ؼستٖ اق ـٝي ُفؼٖٛ ثٜٔ

١بي ٗب١يي ـا ؼـ غيٞـت    ١بيي اق غكٞـ  آس٘بٛي ٝ ٗٞقِٝٙ زطٖ تٞاٛستٖ ـ٠ُ ثٞؼ. ٗي
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ٚ   قيجبي اٝ ٗطب١ؽٟ ًٜٖ. ٗطٞ پيبييكي ثيب    ؼـ آٙ ؼٝ زطٖ ؼٓسست ثٞؼٕ ٠ً ثيبؼ غطي

قؼٟ غيٞـتص اق   ضي ؼـ اتبم پيسيؽ. ٝضطتغٞؼ ـا ث٠ پٜدفٟ ًٞثيؽ ٝ غؽاي ؿف ضؽت

 اي ٗٚ ـا كفاُفكت... ١ب ضؽ ٝ ـٝي ُفؼٖٛ اكتبؼ. ـػط٠ؼستبٖٛ ـ

ٗيبٟ، ًبٓجيؽ    خبٙ اٝ ـ١يب ًيفؼٕ. ٛيٞـ    ثب تفس ٝ تالش قيبؼ، غٞؼ ـا اق قيف پيٌف ثي

 ١بيٖ ـا ِٛبٟ ًفؼٕ. سفظ ثٞؼ... ًفؼ. ؼست ـٝش ٝ غٞٛيٜص ـا ـٝضٚ ٗي ثي

ثكـُيي اق   ي ٛسيجتبً  غتيبـ ث٠ سٞي ً٘ؽ ٠ٜ٢ً ـكتٖ ٝ ؼـ آٙ ـا ُطٞؼٕ. پبـز٠ا ثي

اسيجبة ٝ   ي ٠قٗيٚ پ٢ٚ ًفؼٕ. ١٘ي ١بي ً٘ؽ اٛتػبة ًفؼٕ ٝ ـٝي  پفت ٝ  ٗيبٙ غفت

١بي پبـز٠ ـا ث٠ ١ٖ ُيفٟ قؼٕ. زيٞٙ    ٗٞخٞؼ ؼـ ً٘ؽ ـا ـٝي آٙ ـيػت٠ ٝ ُٞض٠ آالت

١ب ـا ث٠ ؼٝش ًطييؽٟ،   پفت ٝ   ضبٝي غفت ي ٠ايٚ ًبـ ثب ٗٞكويت ث٠ اٛدبٕ ـسيؽ، پبـز

ْ ضؽٟ ؼـ تطٞيص ٝ خٜٞٙ، ٠٘١ ـا ثي٠  ؼـ آٙ تبـيٌي ضي پٜدفٟ ـٝاٙ ضؽٕ ٝ ث٠ سٞ

 ثيفٝٙ ـيػتٖ.

ٕ  ي  ا٠٢ٓ سپک ث٠ سٞي خسؽ غٞٛيٚ ٢ٗفثيبٛي اٝ ـا ؼـ آؿيٞش   ثبقُطيتٖ. ثيب    ضيٞ

ٓٞٓيؽٛيؽ ٝ   ١ب ؼـ ٛؼطص ٗي ٠ً ًفٕ ي اتبم ثفؼٕ. ثب ايٚ طبٙ ث٠ ُٞض٠ً ًطيؽٕ ٝ ًطبٙ

ٚ، ؼلي ضؽ ؼـ ٗيبٙ ثيٞي ت  ٗي ، اٗب ١ٜٞق ضؽٙ ـا آؿبق ًفؼٟ ثٞؼ  ٝخٞؼش تدكي٠ ثٜؽ ثٜؽ

 اٛؽاٗص ـا ضک ًفؼ...  ثٞي ث٢بـي ي غٞش ـايط٠

 

ي قيبؼ، ٛؼص اٝ ـا ؼـ ً٘يؽ خيب ؼاؼٟ ٝ   بٙ ثفؼ تب تٞاٛستٖ ثب تالش ٝ توالٗؽتي قٗ

ػ٘يوي ًطييؽٕ   ٕ. زٞٙ اق ايٚ ًبـ كبـؽ ضؽٕ، ٛلکً٘ؽ ـا ثجٜؽ ٌٗ٘ٚ، ؼـ  ١فضٌْ ث٠

ٙ   ٝ ١٘بٛدب ثف قٗيٚ ٛطستٖ. ؼـ ػيٚ آسٞؼُي،  ١يبي   ٛبآـإ ثٞؼٕ. غيسيي ػيفم ٝ غيٞ

إ  ١بي ٓؼٜتي ٠ً ؼـ خ٘د٠٘ غفذ ًفٕ ک ًفؼٟ ثٞؼ. غؽاي غفذ، ثؽٖٛ ـا ُ ثست٠  ؼ٠٘ٓ



١٘يط٠ ٗٚ ـا ؼـ خٜٞٛي اثؽي كيفٝ  قؼٛؽ، ١٘سٞٙ  غٞـؼٛؽ ٝ اكٌبـٕ ـا ُبق ٗي ّٝٝ ٗي

 فؼ...ث

إ  تٞخي٠ پٜدفٟ، ت وي اق پطت ضػبـ  ت ن ّ اٛؽيطيؽٙ ث٠ ١ير ثٞؼٕ ٠ً غؽاي ؼـ ضب

ـا ث٠ غٞؼ خٔت ًفؼ. يع ًفؼٕ. ٓطظبتي غجف ًفؼٕ اٗب غؽا غبٗٞش ٛطؽ. ثب تفؼيؽ ثي٠  

، ثيب  زفًيٚضت ٝ پيفٗفؼي ؼـپفؼٟ ـا ًٜبـ قؼٕ.  ي ٠سٞي پٜدفٟ ُسيْ يبكتٖ ٝ ُٞض

٠٘ قؼٟ ٝ ٗطـّٞ سٞي پٜدفٟ ز٘جبت آٙ ،ؼاـ ٝ زپوي ؼـ ؼ١بٙ ٓج٠ يي ثٜٔؽ، ًال١يپبٓتٞ

 ي ثٞؼ ٠ً ٗؼٕٔٞ ٛجٞؼ اق ًؽإ ً٘يؽ ١بي آضـبّ ١ب ٝ آت پفت ٝ   ٝخٞ ؼـ ٗيبٙ غفت خست

 اٛؽ. اي ث٠ ثيفٝٙ ـيػت٠ ٠ٜ٢ً ٝ ضٌست٠

 ٖ ١يبي ٗيٚ قّ    ثب ٛلفت ث٠ اٝ غيفٟ ثٞؼٕ ٠ً ٛب٢ُبٙ سفش ـا ثٜٔؽ ًفؼٟ ٝ ؼـ زطي

ـ ؼـ آٙ تيبـيٌي پيف اق ؼ٢ٓيفٟ ٝ تطيٞيص،      ،تطؼطغ ـٝضٜبيي زفاؽ اتبمقؼ. ؼـ   ـغسيب

ـ  اي قٗػت، زفًٝيؽٟ ٝ تفى فٟاش ٛ٘بيبٙ ضؽ. ز٢ ا١فيٜ٘ي ػ٘يين ٝ   غٞـؼٟ ثب غكيٞ

غبًسيتفي ٝ ًثييق    آٗؽ، قييف غفٝاـ١يب ـييص    ت پبييٚ ٗيٛبٗٞقٝٙ ٠ً ١فز٠ ث٠ س٘

ٓفقييؽٕ ٝ   ًفؼ. ٗٚ ثف غٞؼ ٗي ضؽ. ١يجتص ضجطي سيبٟ ٝ ثؽثٞ ـا تؽاػي ٗي پ٢ٜبٙ ٗي

فم ؼـ ت٘سيػف  ؿفٝـ ٝ كبتص ثف ٗٚ قّ قؼٟ ٝ ؿي  فثبق ٝ زط٘بٛي ٓٞذ، پ ؼ١بٛي ٛي٠٘ اٝ ثب

 ِٛفيست...  ٗٚ ـا ٗي

پ٢ٜبٙ  ٛبًص زٜؽشآٙ ِٛبٟ  ي ضٕٞ ؼـ پطت بًي ثٞؼ. ١كاـ ٛوط٠ٝضطتٜ يٟ ٜٗظف

 ثٞؼ... 

ف ؼاؼ ًي٠ ـٝضيٖ   ١طتٜبًي سي ؼ ؽٟي ثُفٛ ، غٜؽٟاق اػ٘بم ؼٝقظ غؽاييثب  ٛب٢ُبٙ

اي ث٠ ٛيفٜٝٗيؽي آؾـغيص. سيػت     پيسيؽ. غٜؽٟ ٖ غفاش غٞـؼ ٝ آـاٗص ًبئٜبت ؼـ١

 اتبم اٛؽاغتٖ...  ي ٠ٝ ثب ٝضطت پفؼٟ ـا ًطيؽٟ ٝ غٞؼ ـا ث٠ ُٞضتفسيؽٕ 
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ٖ   ٗػٞف ؼـ سفٕ ٗيزٜؽضٜبى پيف يٟ غؽاي غٜؽ ١يبي ثيؽغيٖ ٝ    پيسييؽ ٝ قغي

٠ ثييفٝٙ  ١بي آٙ زفى ٝ ػلٞٛت ثي  ؼاؼ ٠ً اق ضٌبف ي ـٝضٖ ـا زٜبٙ كطبـ ٗي ًطٜؽٟ

ؼ ثيب ضيؽت   ثؽثػتي، ٗطـّٞ ؼست ٝ پب قؼٙ ثٞؼٕ ًي٠ ثيب   پبضيؽ. ؿفم ؼـ ٜٗدالة ٗي

ًٞتيبٟ ٝ   پيسييؽٙ آٙ ؼـ اتيبم، غيؽاي خيفخييف     ثيطتفي ٝقيؽٙ ُفكت ٝ ١٘كٗبٙ ثب

 اي ؼـ كؿبي اتبم پػص ضؽ...  آ١ست٠

 اغتيبـ كٌفٕ ٗطـّٞ ُفؼيؽ:... ثي

 ٝاـؼپک اق  ضٕٞ ي  ا٠٢ٓآيب ايٚ غؽا... ايٚ غؽا... غؽاي ؼـة اتبم ٛجٞؼ؟ يؼٜي » -

 «...؟ ثٞؼ سفش هلْ ٌٛفؼٟ ضؽٙ ث٠ اتبم، ؼـة ـا پطت

ٓيٞالي ؼـة ـا ضيٜيؽٕ. ثيب     ثبؼ، ثبق ١ٖ غيؽاي خيفخييف    ي ثبـٟثب ضؽت ُفكتٚ ؼٝ

اتبم ثبق ثٞؼ ٝ ث٠ آـاٗي  ي ؼـة كيؽٕ. ضؽسٖ ؼـست ثٞؼ. ُٞض٠تفؼيؽ ث٠ س٘ت غؽا غ

 غٞـؼ. تٌبٙ ٗي

ثيبق ٝ زطي٘بٛي    ٝاج ثب ؼ١بٛي ٛي٘ي٠  ٝ  ثبق ايستبؼٟ ٝ ١بج  ٛي٠٘ ثالتٌٔيق ثٞؼٕ. ًٜبـ ؼـة

اق ػالٗبت تؼدت ٝ سٞاّ، ث٠ ٛبًدب غيفٟ ٗبٛؽٕ. ٛيفٝيي ٛبضيٜبس ٗيٚ ـا اضبقي٠    ٗ٘ٔٞ 

 ًفؼٟ ثٞؼ...

ي اتبم اكتبؼ ٠ً زيكي  ي ُٞض٠ اغتيبـ ثفُطتٖ. زطٖ٘ ث٠ ً٘ؽ ٠ٜ٢ً ٝ ضٌست٠ ثي

ٓفقاٙ ٗٚ ـا ث٠ سٞي آٙ ًطيؽ. ؼسيت ثي٠ قييف ً٘يؽ      قؼ. پب١بيٖ ٓفقاٙ قيف آٙ ثفم ٗي

خيب   آٙ -١بي ً٘يؽ  پفت  ٝ  اق غفت يٟ ٝاپسيٚ ثبقٗبٛؽاضت٘بال -قؼٟ  ًطيؽٕ. تيـي قَٛ

 ِب١ٖ ث٠ تيؾ ٝ ِٛبٟ ؼيِفٕ ثي٠ ؼـة قؼٟ يي ٛ ٢تثٞؼ. ثب تفؼيؽ تيؾ ـا ثفؼاضتٖ. ثاكتبؼٟ 

ٟ  فاًٜؽٟ، غبقفٟپ ثبق ثٞؼ. ؼـ ٗيبٙ ت٘بٕ اكٌبـ ي٠٘ٛ اي  كفضيت٠  اي ٗج٢ٖ اق ؼٝ زطٖ سييب

٠ً ؼـ اٝج ايستبؼٟ ٝ ًطيٌ٘ص ضويفاٛي٠ ػلفيتِيبٙ ـا ثيب يي س ٝ ضسيفت       -آس٘بٛي 



طتٖ كطيبـ ؼاؼٕ. ثيب هيؽـت ؼـ    ػجٞـ ًفؼ. ٛبغٞاست٠ تيؾ ـا ؼـ ٗ اق ؾ١ٜٖ -ِٛفيست ٗي

 خبٖٛ ـا سٞقاٛؽ...  ١بي ؼستٖ كفٝ ـكت ٝ تب اػ٘بم ٞضتُ

ستٖ ثيفٝٙ ًطيؽٕ. ١بي ًق ؼ ثب ؼـؼ ٝ تفس ٝ تطٞيص ٝ خٜٞٙ تيؾ ـا اق ُٞضت

ضيؽ ٝ   اضٌي اق ُٞض٠ زطي٘بٖٛ سيفاقيف    ضک ضؽ. هكفٟ ٝخٞؼٕ سٞغت ٝ ثي ثٜؽ ثٜؽ

ٙ  سُف ٠ً ث٠ پبييٚ ٗي ١٘سٜبٙ إ  ١يبي ُٞٛي٠   يؽ، پٞستٖ ـا ؾٝة ًفؼ ٝ تب ػ٘ين اسيتػٞا

ثبق ضفًت  ٛي٠٘ اغتيبـ ث٠ س٘ت ؼـة زٌيؽ. ثي ٖ ٗيٛلٞؾ ًفؼ. ضُفضُف غٞٙ اق ًق ؼست

ـا ث٠ آ١ستِي ًبٗال ثيبق ًيفؼٕ ٝ اق اتيبم غيبـج ضيؽٕ. آـإ ٝ       ًفؼٕ، ٓطظبتي ثؼؽ آٙ

ي ؼسيتٖ، تيب    پبـٟ ضيؽٟ  بي پبـ١ٟ ُٞضت ـكتٖ. سٞقش ؼـ تبـيٌي ث٠ پيص ٗي ١ؽف ثي

ٗٚ ـا ٗتٞخي٠  ًثيق،  ؼٝ ا١في٘ٚٗٔٞذ  غؽاي ٗٔرسٞقاٛؽ. ٛب٢ُبٙ  استػٞاٖٛ ـا ٗي ٗـك

ث٠ س٘ت غؽا ـكيتٖ.   ثٞؼ.سٞتف  آٗؽ ٠ً ً٘ي آٙ اتبهي ٗي غٞؼ ًفؼ. غؽا اق پطت ؼـة

 ُطتٖ ٠ً ايٚ غؽا، ثبيستي غؽاي قٛي ػلفيتي٠  تف ٗيٖ ػ٘ضؽٕ، ٗ تف ٗي ١فز٠ ٛكؼيي

 ثبضؽ.

١٘سٞٙ غؽاي -قؼ، ٝالُبٛي ـا  ٗيٛلک  ٠ً ٛلک ١بيٖ ـا تيك ًفؼٕ. ؼـ ضبٓي ُٞش

ًيبش  : »اش ٛطػٞاـ ًيفؼ ٚ ١بي ٗتؼل اق ٗيبٙ ٓت -ي ًفي٠ ٝ ٗٞؾيا ضطفٟ غفت غفت

اش ـا ٗتالضيي ًيٜٖ ٝ    غٞا١يؽ ًٔي٠   جٞؼ. ١٘يط٠ ٗكاضٖ است. ؼٖٓ ٗيايٚ ٓؼٜتي ١ٖ ٛ

 «...ي ًٖ ضؽٙ ضفّش، ثپكٕ ٝ غيفات ًٜٖ ٗـكش ـا ث٠ ضٌفا٠ٛ

فؼ. إ زفغيؽ ٝ ٗـكٕ ـا سيٞـاظ ًي   ت٠ّ، ؼـ ضويو٠غؽاي تيك ٝ ٗكغفكص ١٘سٞٙ ٗ

ٙ ؼـ ثبقضؽٛص ٝاٗبٛؽٕ. ؼـ ٗييب آٙ اتبم ـا ١ْ ؼاؼٕ ٝ  آـاٗي ؼـة ث٠ خٜٞٙ ـسيؽٕ. ث٠

اي ـا ؼييؽٕ   ػلفيتي٠  -اي ثكـٍ ث٠ ؼـٝٙ اتبم ـغ٠ٜ ًفؼٟ ثٞؼ ٠ً اق پٜدفٟ-٢ٗتبة  ٛٞـ

قؼٟ، اٝ ـا ضٔو٠  ا١فيٜ٘ي زبم ٝ ٗكغففث٠ ؼٝـ ؛ پيٌف ٝ ق١فآُيٚ ٗبـي ؿّٞ ثسبٙ ٠ً

  ...غيک ػفم ثٞؼ ًفؼ ٝ  ٗيسػت توال پيسيؽ. ؼـثفُفكت٠ ٝ ث٠ ؼٝـ ٝي ٗي
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ػلفيتِيبٛي   ١بي ٗب١ي؛ ٠ً ٗظٔٞٗبٛي٠ ثي٠   يبؼ زطٖاي ؼـ تبـيٌي ايستبؼٕ.  ٓطظ٠

ٗكغيفف، ضٔويٖٞٗ ـا    ثـؿيي  آثؽاـ ي تٞؼًٟفؼ، اق ؾ١ٜٖ ُؿضت.  ٜٗطٞس آت٘بس ٗي

ٖ  آٙ ؼٝ ا١في٘ٚ ٗي تبةٝ  ؿفم ؼـ ٛلفت ث٠ پير ؼاؼ. كطبـ   ِٛفيستٖ. ث٠ ضؽت ُيدِيب١

ٙ . ت٘فًيك اق ٗيٚ سئت ُطيت٠ ثيٞؼ      ٝ هؽـت ًطيؽ ٗي  تيف آقاؼي ٝ ـ١يبيي اق   ١يديب

َ »ث٠ ًٞثب ـكتي٠ ٝ ؼـ   "سبـتف"١٘سٞٙ قٗبٛي ٠ً ثب -ؼيٞاـ١بي آٙ ز٢بـؼيٞاـي   خٜي

 ؼـ ٗٚ ؿَٔيبٙ ًفؼ... -قؼٕ آقاؼي ـا كفيبؼ  "ًبستفٝ"١ِ٘بٕ ثب « ضٌف 

 اغتيبـ قٗك٠ٗ ًفؼٕ:  ثي

تيف اق   تيف اق ضيٌف. تٔيع    ک ٝ تٔع. تٔيع ايٚ ثبيؽ پبيبٙ اسبـت ٗٚ ثبضؽ. پبيبٛي ُ» -

 «... تفيٚ ضيفيٜي ْ. تٔعػس

تيؾ ـا ثب ؼهيت ثييٚ ؼٝ اِٛطيتٖ ِٛي٠      ت آة ؼ١بٖٛ ـا هٞـت ؼاؼٕ ٝثب ؼـؼ ٝ ٗطو

ص ـكتٖ ٝ ٛب٢ُبٙ پي ١بيي ٓفقاٙ ٝ استٞاـ ؼٝ هؽٕ ث٠ ؼاضتٖ. ً٘فٕ ـا ـاست ًفؼٟ، ثب ُبٕ

٠ً -١بيي ُطبؼ  طبثب ؼٝيؽٕ. كفغتي ثفاي ٝاًٜص، ٛيبكتٜؽ. ت٢ٜب ثب زطٖٗ ٛؼفٟ قؼٟ ٝ ثي

ِٛفيستٜؽ ًي٠ غيٞؼ ـا ثي٠     ٗٚ ـا ٗيٗبت ٝ ٗج٢ٞت  -قؼ دت ؼـ آٙ ٗٞج ٗيتفس ٝ تؼ

٠ً ثتٞاٜٛؽ كفيبؼي ثكٜٛيؽ، ثـيؽ سيِٜيٜٖ ـا هيي      ًٜٖ. پيص اق آٙ ضبٙ پفتبة ٗي ـٝي

١بيي ٠ً اق ؼـغت  بٕ ثفٍي ت٘ قؼٙ زَٜ اٛؽاغت٠ ٝ ث٠ اٛؽاقٟ ثف١ٖ زطٖ ًفؼٕ ٝ ؼـ يي

 ضبٙ ـا ٓيسيؽٕ...  ١بي پي ـٍ ؼـ قؼٟ، پي قَٛ تيك ٝ ضؽٟ ثٞؼ، ثب تيؾ  ٢ًٜسبّ ًٜؽٟ

ثبالي  ثٞؼٛؽ. ٗٚ ١ًٖٜؽٙ  ؿفم ؼـ غٞٙ ٗطـّٞ خبٙثؽثػت ٝ ضويف،  ؼٝ ٗٞخٞؼ

٠ً ثيب  -اي  ػلفيت٠ ث٠ زط٘بٙ ًفي٠ ٝ ـٝ ث٠ غبٗٞضي تلبٝت ثي ٝايستبؼٟ ثٞؼٕ سفضبٙ 

ؼـ ؼٓييٖ  غيؽا  ثييي قّ قؼٟ ٝ -غطيٖ ٝ تيفس ٝ ٛلييفت ٝ آت٘يبس ثي٠ ٗييٚ غييفٟ ثيٞؼ      

 . غٜؽيؽٕ ٗي



٘ي٠ ضيؽٟ ؼـ   ؼٓ ١بي ؼٓ٘ي٠  غٞٙ ٛتٞاٛست. ٓػت٠ ػلفيت٠ ًٞضص ًفؼ ضفكي ثكٛؽ اٗب

 ؼاؼ.  زَٜ اٛؽاغت٠ ٝ ضٔوٞٗص ـا كطبـ ٗي -ي ثـؿي آثؽاـ ٗثْ تٞؼٟ-ُٔٞيص 

ٙ » :ُليت  ٗيي  اكتبؼٕ ٠ً خبٙ غبٕٛٞاغتيبـ يبؼ سػٚ  ثي ثيال ـا ؼكيغ    ،هفثيبٛي  غيٞ

  «...ًٜؽ ٗي

ٗ  تٔػٜؽي قؼٕ ٝ ؼـ ضبٓي كٌفي ٗٞؾي ٝ س٘ح اق سفٕ ُؿضت. ٞخيٞؼ  ًي٠ آٙ ؼٝ 

قؼٛيؽ ٝ ٝاپسييٚ    غيٞؼ ؼسيت ٝ پيب ٗيي     ٗبٜٛؽ ُٞسلٜؽي ؾثص ضيؽٟ ؼـ غيِٞٙ   ٝهيص ث٠

آؿطت٠ ًفؼٟ ٝ ث٠ ضبٙ  ١بي زفًيٚ ًطيؽٛؽ، ًق ؼستٖ ـا ث٠ غٞٙ ضبٙ ـا ٗي ١بي ٛلک

 . ٗبٓيؽٕ..غٞـتٖ 

ثي٠ اٝ غييفٟ ثيٞؼٕ ًي٠      .ٟ ثٞؼاكتبؼ ػلفيت٠ قٙـٝش ٝ غٞٛيٚ  ٛٞـ ٗبٟ ـٝي ًبٓجؽ ثي     

ِٛفيسيت ٝ تيٞ    خبٙ ثب ٛلفت ٗيٚ ـا ٗيي   ١بي ثي ١٘سٜبٙ ٝهيطب٠ٛ، ثب ؼ١بٙ ثبق ٝ زطٖ

 ؼ. إ ـا ثدٞ غٞاست غفغفٟ تي پک اق ٗفٍ ٛيك ؼٓص ٗيُٞيي ض

تٌبٛي غٞـؼٕ ٝ اقفاف ـا ِٛبٟ ًفؼٕ. ٠٘١ خب غٞٛي ٝ ث٠ ١ٖ ـيػت٠ ثيٞؼ. اق غيٞؼ   

ٜديبـي  ًٔٝ اق ٝضطيت ثي٠ غيٞؼ ٓفقييؽٕ. ؼـ     « خب ز٠ اتلبهي اكتيبؼٟ؟  ايٚ» پفسيؽٕ: 

ٚ اٗيٚ ٛيسيت ٝ ثبييؽ ثي٠     سييبٟ، ثيفاي ٗي    ٙ، غٞؼ ـا ٗتوبػؽ سبغتٖ ايٚ خ٢بٙپبيب ثي

 فٕ ثبقُفؼٕ. ز٢بـؼيٞاـي ٗطو

 غفٝج ثٞؼٕ... ؽ، اكتبٙ ٝ غيكاٙ ؼـ خستدٞي ـاٟ اٛؽًي ثؼ

 

ي اتبهٖ  ٠ٛطؽٛي يبكتٖ. ثالكبغ٠ٔ ث٠ ُٞض ٖ، آـاٗطي ٝغقثب پب ُؿاضتٚ ث٠ ؼـٝٙ ٗطجس

 غكيؽٕ ٝ پطت ث٠ ً٘ؽ ٠ٜ٢ً ًك ًفؼٟ ٝ قا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتٖ... 
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ؼـغتي سجك ٝ خٞاٙ، پک  تٖ. اضسبس سفقٛؽُي. اضسبس ضبؼاثياضسبس سجٌي ؼاض

ٖٛ ثبـاٛي ثب قفاٝت ؼـ ٛػستيٚ ـٝق١بي ث٢بـ. اضسبس ُيؿـ اق قٗسيتبٛي سيفؼ ٝ      اق ٖٛ

بـش ثبـاٛي قالّ، سيب١ي ٝ زفى ٝ ٌٛجت ٗبٟ. اِٛبـ ث ٝضطتٜبى. اضسبس ُؿـ اق ث٢٘ٚ

ست٠ ٝ ـٝضٜبيي ٝ پبًي ٝ ٓكبكت ـا ث٠ اـٗـيبٙ آٝـؼٟ  إ ض ـا اق آس٘بٙ ؿجبـآٓٞؼ قٛؽُي

ٕ   ًيفؼ ٝ اق غيفذ   ١بيٖ ث٠ آسيٞؼُي ـكيت ٝ آٗيؽ ٗيي     ثٞؼ. ٛلک ١يبي ؼـٝٙ   غيفذ ًيف

 إ ٛيك غجفي ٛجٞؼ.  خ٘د٠٘

ؼيِيف  ضيبال  »اٛؽيطييؽٕ:  اق ١يدبٙ ٝ ضبؼي ثف غٞؼ ٓفقيؽٕ. ًيق ًفؼٕ. ثب غٞؼٕ 

اي  كفضيت٠  ١بي ٗـ٘يٕٞ ٝ ؼٓسسيت   يٜٖ ٝ ؼـ زطٖسٞؼٟ تب آغف ؼٛيب ثٜطآ تٞاٖٛ ؼّ ٗي

 «...آس٘بٛي، ؿفم ضٕٞ

ثيبّ ـٝي   ث٠ سٞي تػتٖ ـكتٖ ٝ ثب كفاؽپب ٝ  ز٢بـ ؼستٛلسي ث٠ آسٞؼُي ًطيؽٕ. 

آٙ ٝٓٞ ضؽٕ. ؼـ ضبٓي ٠ً يي ؼستٖ قيف سفٕ ٝ ؼست ؼيِفٕ ـٝي ضٌٖ٘ هفاـ ؼاضت؛ 

ٝ  يي ؼسيت   ثبق ٝ آٙ ٛي٠٘ ي اتبم اكتبؼ. ؼـة ي ُٞض٠ ٝ ٠ٜ٢ًزطٖ٘ ث٠ ً٘ؽ ضٌست٠ 

ٝ  ؼغتفي سليؽ ٝ قيجب، اق آٙ ثيفٝٙ اكتبؼٟ ثٞؼ. ٗؽتي ثي پبي آٓٞؼٟ ث٠ غٞٙ يي  ت تليب

اتيبم، ٗيٚ ـا ٗتٞخي٠ غيٞؼ      ٜٗظفٟ غيفٟ ثٞؼٕ ٠ً غؽاي زفغبٛؽٙ ًٔيؽ ؼـةث٠ ايٚ 

 سبغت... 

ضيؽ. ؼـ   ثػص ١٘يطيِي، ٝاـؼ ٗيي   آـاٗص ؼاضتٜي ثٞؼ ٠ً ثب ٓجػٜؽ ٗب١ي ؼٝست

ضؽٟ، ـٝثفٝي ٗيٚ ثٜطييٜؽ ٝ    ٝاـؼغجفا٠ٛ ٜٗتظف ٗبٛؽٕ تب  اي ثفپب ُطت٠ ٝ ثي ٠ٓؼٖٓ ٝٓٞ

 ثفايٖ ضفف قؼٙ ـا آؿبق ًٜؽ... 

 اٗب...

اتبم ًبٗال ثبق ضيؽٟ ٝ پيبيص ـا ثي٠ ؼـٝٙ اتيبم ُؿاضيت، ٛب٢ُيبٙ        ٠ً ؼـة ١٘يٚ

ٗيػٌٞة ضؽ. ؿفم ؼـ تفس ٝ ضييفت، ٗيٚ ـا ِٛفيسيت ٝ پيک اق آٙ ِٛيب١ص ـا ثي٠       



اي ثؼيؽ، اق اػ٘يبم    ي اتبم سٞم ؼاؼ. پب١بيص ضفٝع ث٠ ٓفقيؽٙ ًفؼ ٝ ٓطظ٠ ز٢بـُٞض٠

 يؽ...ًٞث ًفؼ ٝ ثف سف ٝ غٞـتص ٗي غفاش ًطيؽ. ُفي٠ ٗي ٝخٞؼ خيـي ؼّ

 تفسيؽٕ... 

ُيح ٝ َٜٗ ث٠ اٝ غيفٟ ضؽٕ. ثـؽ ًفؼٕ. غٞؼٕ ـا ث٠ س٘تص ًطيؽٕ. غٞاستٖ اٝ 

إ ـا ثي٠ اٝ   ٛؽاضيت٠  ش ُفكت٠ تب ضبيؽ ثتٞاٖٛ اق هٔت ٗفؼٟ ٝ ٛيبآـاٖٗ، آـاٗيص  ـا ؼـ آؿٞ

 ١ؽي٠ ًٜٖ... 

١يبي   ١يبي ُيفؼ، خييؾ    پفيؽٟ ٝ زطٖ ٘يٚ ٠ً ث٠ س٘تص ـٝاٙ ضؽٕ، ثب ـَٛاٗب ١

ٙ  قؼ ٝ ٗفتت ث٠ قٗييٚ ٗيي   ؽ ٝ ؼـ ضبٓي ٠ً قاـ ٗيثٜٔؽتفي ًطي ؼٝاٙ ؼٝـ  غيٞـؼ، ؼٝا

 ضؽ... 

ز٠ ضؽ؟ آييب ٗب١يي   »پبسع ١ؿٖ ُطتٖ:  ثي كاـاٙ پفسصُيح ٝ َٜٗ ؼـ ٗيبٙ ١

ٛيٌي ٝ غالثت ١فُك ؼيٞاٛي٠ ٛػٞا١يؽ ضيؽ.     يٟ ؼزبـ خٜٞٙ ضؽ؟ ٠ٛ! ١فُك! آٙ اسكٞـ

 «... پک ز٠ ضؽ؟

زيفا  »ٔع ٝ ٛبُٞاـ ثٞؼ. زوؽـ ِٛفاٛص ثيٞؼٕ:  ضؽت ثفايٖ ت ؼيؽٙ اٝ ؼـ ايٚ ضبٓت ث٠

ٓؼٜيت ثي٠ اييٚ    « ٗثْ ١ف ـٝق ٛ٘بٛؽ؟ زفا ١ٜٞق ٛيبٗؽٟ، ثب اييٚ ضيبّ پفيطيبٙ، ـكيت؟    

 ١بي س٘ح... پفسص

١ؽف زٜؽثبـي ؼٝـ تب ؼٝـ اتبم ـا ُك ًيفؼٕ.   ثيث٠ قض٘ت غٞؼٕ ـا خ٘غ ًفؼٕ ٝ       

ؼاؼ. ثيبؼ    ١٘يط٠ آقاـٕ ٗيي  جثي ٠ً ؼـ خبٖٛ اكتبؼٟ ثٞؼ، ثيطتف اقسفؼي ٛػفاضيؽٟ ٝ ػ

ي ٛبسيبقُبـ، ٝهيطبٛي٠    ت ين  پٜديفٟ، پيفؼٟ       پيسيؽ ٝ ثب ـييتٖ ت ينّ   ًطبٙ ؼـ اتبم ٗي قٝقٟ

 ـهػيؽ.  ٗي
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ثبؼ، پفؼٟ ـا ًٜبـ ًطييؽٕ ٝ    يٟ ـٝاٙ ضؽٕ ٝ ؼـ ٗيبٙ ١يب١ٞي قٝق پٜدفٟث٠ قفف 

ـا ي ا ٟ ؼـغيت غطيٌيؽ   -سٞتف اق ضػيبـ پٜديفٟ   ً٘ي آٙ-ث٠ ثيفٝٙ قّ قؼٕ. ـٝثفٝيٖ 

 ،ثيبؼ  ١يبي ٗؿيطي   ٝ ؼـ ٗيبٙ قٝقٟ ضت غفاش ؼ٠ًّ ؼـ ايٚ سيب١ي ٝ تبـيٌي  ؼيؽٕ

. كفيبؼ غسيتِي اق  ًطيؽ ١بي آغفش ـا ٗي ص ـا اق ؼست ؼاؼٟ ٝ ٛلک١بي ثفٍ ي ١٠٘

 ضؽ.  ٢ًٜسبّ ضٜيؽٟ ٗي ٙ ؼـغت خبػ٘ن 

ٗطيٌٞى، اكٌيبـ    يي١ب هؽٕ يغؽاٛٞا ؿفم ثٞؼٕ ٠ً  ثياِٛيك ؼـغت  ١بي ؿٖ ؼـ ٛب٠ٓ

ؼاـ ٝ  ٓج٠ يثٜٔؽ، ًال١ يػت، ثب پبٓتٞيٗق ضت ٝؼـ. پيفٗفؼي آضلت٠ ًفؼش ٗٚ ـا ٗطٞ

اش آ١ست٠  غ٘يؽٟ  پي٘ٞؼ. ثب آٙ هؽ ٝ هبٗت آـإ قّٞ ًٞز٠ ـا ٗي  زپوي ؼـ ؼ١بٙ آـإ

اي غطيٚ ـا ثيف ؼٝش    ٖ ٝ ٗـفٝـ، غػف١ٟ٘سٞٙ ًسي ٠ً ٗػ٘-ٝٓي ٗطٌٖ ٝ استٞاـ 

  ..ت.ؼاض ُبٕ ثفٗي -ًطؽ ٗي

اي  خبٗي٠ غالثت، ثب اٛيؽاٗي ثٜٔيؽ ٝ ًطييؽٟ،    ٝهبـ ٝ ثبؼـ ًٜبـش ؼغتفًي خٞاٙ، 

، ؼـ ضيٌٜد٠ ضيؽٟ   ياٛؽاٗ ٝ غٞـؼٟ ١بي تفى تلبٝت، ٓت ١بي ؿِ٘يٚ ٝ ثي زطُٖطبؼ، 

ؼاضيت. ؼـ قييف    ضبٓي ٠ً ٗـٕ٘ٞ ثبقٝي ٝي ـا ُفكتي٠ ثيٞؼ، ثي٠ آ١سيتِي هيؽٕ ثفٗيي      

ًي٠ ؼـؼٜٗؽاٛي٠ ٗطٌيٕٞ ثي٠      پٜبٟ ثي١بي  ؼ ضؽٙ ثفٍفغ غص غؽاي غص ضبٙ پب١بي

ثب ١يف  ؼاٛستٖ زفا  ٛيستي ثٞؼٛؽ، هٔت ٗٚ ـا ث٠ ؼـؼ آٝـؼ. ؿفم ؼـ استفس ثٞؼٕ ٝ ٛ٘ي

ٚ    ٠ً آٙ ؼٝ ؼـ ًٜبـ ١ٖ ثفٗي ُبٗي ٙ  ؼاـٛيؽ، غيؽاي ضٌسيت ٛطييلٖ ـا   ١يبي  اسيتػٞا

 ٕ...ضٜٞ ٗي

ٝـ ثيٞؼٕ، آٙ ؼٝ ؼـسيت ـٝثيفٝي     ثي٘بـ ٝ ٛبٗطػػيٖ ؿٞقي٠   ٠ً ؼـ اكٌبـ ١٘سٜبٙ

ـا ثي٠ سي٘ت     صغٞـتؼغتفى . ٛؽايستبؼٛب٢ُبٙ  ٛؽ ٝـسيؽٛٞا  دفٟ ٝ ًٜبـ ؼـغت ثيپٜ

ٝ    ،زيفاؽ اتيبم   ـٝضيٜبيي  غتطؼطي  . ؼـ ٗيبٙٗٚ زفغبٛؽ  ؼـ آٙ تيبـيٌي پيف اق ؼ٢ٓيفٟ 

 ١بي سيب١ص ُفٟ غٞـؼ: ١بيٖ ؼـ زطٖ زطٖ، تطٞيص

 ٗب١ي ثٞؼ... 



ٝ غيٞـتٖ سيئي    ٝ ثف سيف ًطيؽ  ١ٞ١ٞ ٗيثبؼ غطٚ ٝ سٞقٛبى پبييكي ثب ت٘بٕ هؽـت 

سبّ ًٜؽٟ ضؽٟ ثٞؼٛؽ،  ٢ًٚي ؼـغت  ١بي قـؼي ٠ً ١ِ٘ي اق تٚ كفسٞؼٟ قؼ. ثفٍ ٗي

ـهػييؽٛؽ. ُيبٟ ٝ    ثبـ ؼـ ١ٞا ٗيي  ثب اٛؽٟٝ ٝ ٛلفت ؼست ثبؼ ـا ُفكت٠ ٝ ثب زط٘بٛي اضي

زٞٙ غٜديفي   ٠ً آٗؽ ٗي ١ب اق ؼٝـؼست، پيفٗػٞف زٜؽضٜبى ي غؽاي غٜؽُٟبٟ  ثي

آس٘بٙ ـا ثي٠ زيبٓص    ـكت. آؾـغطي ؼ١طتٜبى ٛظٖ كفٝ ٗي ١بي ٗٚ فّٛؽٟ ؼـ ضويو٠ث

 ًفؼ.   تف  ثبؼ، ـهع غٞؼ ـا ٗستب٠ٛ ي ٝضطيي ٛبسبقُبـ، ثب ٛٞا ًطيؽ ٝ پفؼٟ  

ثب تالضي ٗؿثٞضب٠ٛ ت٘بٕ ٛيفٝيٖ ـا . ضؽ ٗب١ي ؼـ ًٜبـ پيفٗػٞف ث٠ آـاٗي ؼٝـ ٗي

ٖ ثبـ  خ٘غ ًفؼٕ ٝ ثفاي آغفيٚ ؼـ ؼاـي،  ثـيؽ آة  ي اٗيب تيٞؼٟ   ،غٞاستٖ غؽايص ثيكٛ

ي پٜديفٟ غطيٌيؽٕ ٝ ثيب     ضفًيت ؼـ ؼ١بٛي٠   ُٔٞيٖ زَٜ اٛؽاغت٠ ٝ ٛلسٖ ـا ثُفيؽ. ثيي 

 ثيسبـُي، ٗطٞ ضؽٙ اٝ ـا ت٘بضب ًفؼٕ... 

 

ٓـكيؽ ٝ زٞٙ ٗبؼـي آضٜب،  ٖ ثف غٞـتٖ ٗيضفٖٛ ثبـاٙ ثب ضک ت ي ثبؼ، ٖٛ ؼـ ٗفثي٠

 ًفؼ...  ثب ثـؿي ٛتفًيؽٟ ٛٞاقضٖ ٗي

ايٚ ٗٚ، ؼيِيف  ٓفقيؽ. ُٞيب  ي اتبم غكيؽٕ. ت٘بٕ تٜٖ ٗي ُٞض٠ٓفقاٙ ث٠ سٞي  ٓفقاٙ

ٝ  ُيٖ ضيؽٟ ثيٞؼٕ. سيٞق     "ٚٗي "ثٞؼ. ثفاي ١٘يطي٠ ؼـ   ٖ ضؽٟثفاي ١٘يط٠ ؼـ ٗٚ ُ

غيفذ   غيؽاي غيفذ   ًفؼ. ٔت٢ت ٗي١بي ـٝضٖ ـا ٗ ؼـ اتبم، ػلٞٛت سفٗبي ـغ٠ٜ ًفؼٟ

ي سبػت ؽاؼـ غٗطـّٞ خٞيؽٙ ثٞؼٛؽ،  ،ٗـكٕ ١بي ٗتٞـٕ زفى١بيي ٠ً ؼـ ٗيبٙ  ًفٕ

پيسييؽ ٝ   -ًٞثييؽ  غٞؼ، اِٛبـ تجفي ثف كفم سيف ٗيٚ ٗيي    تبى ٠ً ثب ١ف تيي-ؼيٞاـي 

ضٔويٖٞٗ   ،غٞاستٖ كفيبؼي ثكٖٛ اٗب زِٜبّ سٌٞتپبيبٙ ثف اٛؽاٖٗ اٛؽاغت.  اي ثي ـػط٠

سفٕ ؼـ خٜٞٛي تٞإ ثب غلِي، ثٞؼ. ١بي ؼـؼٛبى  ؼزبـ غبـشٗـكٕ  .فؼكط ث٠ سػتي ـا 

٠٘١ خيب   ًفؼٕ تب اق زفغص ؼيٞاـ١بي اتبم خُٔٞيفي ًٜٖ. ـا ؼـ ٗيبٙ ؼٝ ؼستٖ هلْ

 غفذ تبى ؼـؼٛبى سبػت ٝ غفذ ي ١ستي، تيي ٝهل٠ ١بي ثي ٞتسيبٟ ثٞؼ ٝ ؼـ ٗيبٙ س
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ي  ي ُٞضي٠  ١بي ٗكغفف، پب١بيٖ سست ضؽ ٝ ثب ضؽت ث٠ ً٘يؽ ٢ًٜي٠ ٝ ضٌسيت٠    ًفٕ

ثبق  -فّيؽث ٠ً ُٞضت تٚ آؼٕ ـا ٗي-ٝضطتٜبى آٙ ثب غؽايي  اتبم، ثفغٞـؼ ًفؼٕ. ؼـة

سف ثف ٗٚ پفيؽٟ ٝ ثي٠ ؼٝـ ٗيٚ     ليؽ ١٘سٞٙ ٗبـي ق١فآُيٚ، اق پطتضؽ ٝ ؼغتفي س

 پيسيؽ... 

 ...كفيبؼي اق ػ٘ن خبٙ ًطيؽٕ

*** 



 است كفٝپبضي  ٞس ؼـيض٘بـش ٗؼٌ قٗبٙ، 

 است غبٗٞضي، تيف ِ ٝ س٢ٖ هٔت ٗٚ اكسٞس

 قٗستبٛت   تفيٚ "ث٢٘ٚ"  ت٠     ،   تٞإ ٗٚ   ٝ

 تبٛتيؼس ثيٚ  ... ،  ـإآ  ضٕٞ ٗي  ؼٝؼ  ٠ً

 ؼٕ سپيؽٟ

 

١بيٖ ـا ُطٞؼٕ. ٝسف اتبم اكتبؼٟ ثٞؼٕ. سؼي ًيفؼٕ ثٜٔيؽ ضيٕٞ اٗيب پب١يبيٖ       زطٖ

٠ً ًسي ثب تجف  ًفؼ. اِٛبـ ت ؼـؼ ٗيًطيؽ ٝ سفٕ ث٠ ضؽ ٖ تيف ٗيُيدِب١سست ثٞؼ، 

ثبق، ثي٠   ٛي٠٘ يٟ سفٕ ًٞثيؽٟ ثبضؽ. سٞق ٝ سفٗبي ٗكغفكي اق پٜدف زٜؽيٚ ثبـ ث٠ كفم

ثيف   ـهػيؽ ٝ سٞي پٜدفٟ ث٠ آـاٗي ٗي آٙ ثبؼ غطٚ پبييكيؼـٝٙ اتبم ـغ٠ٜ ًفؼٟ ثٞؼ. 

٠ اثفي پ٢ٜيبٙ  آكتبة ً٘فَٛ غجطِب١ي؛ ثب ٝخٞؼي ٠ً پطت تٌغٜؽيؽ.  ـيص ٗٚ ٗي

ٙ  ثيفم ؼـغطيٜؽُي   -ثب سفسػتي-ًٞضيؽ ١٘سٜبٙ  ٗيثٞؼ، اٗب  ٗيٚ   اش ـا ؼـ ؼييؽُب

ٖ ًٜيؽ.   كفٝ ً  ؼـ ًطيبًص ١يبيٖ ـا ـييك ًيفؼٕ ٝ     زطي غتيي، ثيب ُيديي ٝ    فسيفؼي ٝ 

 اتبم غكيؽٕ، ًك ًفؼٕ ٝ قا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتٖ...  ضٞغِٔي ث٠ ًٜح ثي

تطؼطغ زطي٘ي ييي   ًفؼٕ ـٝيؽاؼي ٗج٢ٖ، ١٘سٞٙ  ًفؼ. اضسبس  سفٕ ؼـؼ ٗي

 ُيؿـاي سيفٝـ   يباِٛيك ٝ ٝضطتٜبى،  ؼـ ٗيبٙ ًبثٞسي ١فاسؿفيت ٝ ؼٓتَٜ  ي ستبـٟ

ٝ  ٟزيك ـا ؼـ ١يٖ تٜييؽ   ، ٠٘١ٗستفاضي ٛدک پؿيف ٌي ؼّيي خطٚ غبٗٞش ؼـ تبـي

  ٟ است.خ٢بٙ ـا قيف ٝ قثف ًفؼ
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ضيؽ ٝ ؼـ ـٝضيٜبيي    ق ٝاـؼ اتيبم ٗيي  ثيب  ي ٛي٘ي٠  ِب١ي اق پٜديفٟ ٛسيٖ غٜي غجط

ٝ سفٕ ـا  ١بيٖ ـا ثستٖ زطًٖفؼ.  زفغيؽ ٝ ٗٚ ـا ٛٞاقش ٗي پِبٟ، ؼـ اتبم ٗي ؼٓسست

  ١بيٖ ُؿاضتٖ... ث٠ آـاٗي ـٝي ؼست

َ  ؼيؽٕ ٠ًـا  ١بيٖ، ؼغتفًي پٔي سيب١ي پطت ؼـ  اِٛبـ غكٞـ ٗٞقٝٙ ٝ ١٘ب١ٜي

ثب ٛيٞاي  ٝ  ًطيؽٟث٠ تػٞيف  ٛوبضي قثفؼست ثب هٔ٘ي آس٘بٛي ٝ ٗبٝـايي ١بيص ـا زطٖ

ٙ ثيؼٓپيؿيف ٝ  ؼـ سبضْ اهيبٛٞسي -ِب١ي غجط ٛسيٖ غٜي ٙ   ؼـ آٙ -ٌيفا ـٝش  ؼييؽُب

ػبضين،   يفت ٗفؿبٙ ؼـييبي ثب ٛكؼيي ضؽٙ كػْ سفٗب ٝ ؿٖ ٢ٗبخ سپک ؼٗيؽٟ است.

، تليبٝتي  ثي ٛظيف سفؼي ثي١٘يٚ ـغ٠ٜ ًفؼٟ ثٞؼ ٠ً ١ب  ؼائ٘ي ؼـٝٙ آٙ زطٖ ياٛؽ١ٝ

 سبغت٠... تف اق آتص قـتطت  ُفٕ ـا ١ب آٙ زطٖ

 

 

*** 

 


